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 يـــاسب اآللــنل احلـــمع
 وطجامعة أسي ةــة الرياضيــكلية الرتبي

يعترب معمل احلاسب اآليل من اقدم االدارات ابلكلية حيث مت إنشاءه مع إنشاء الكلية، ومت تطويره              

 .وإعادة ىيكلتة ليتناسب مع احتياجات ادلستفيدين من خدمات ادلعمل

ويتوقف ، ألجهزة ادلناسبة أمر يف غاية األمهيةإعدادًا صحيحًا وجتهيزه اباألىل اسب احلإن إعداد معمل و      

 على ىذا أمور كثَتة منها:

  .توفَت كثَت من ادلال الذي ينفق يف شراء األجهزة وحفظها وصيانتها 

  .ًأن يستخدم استخداماً حسناً واقتصاداي 

  .أن خيضع للتطوير والتحديث وفق مستجدات احلاسب ادلتجددة 

  هزة يف ظروف غَت صحيحة.ضمان جتنب سلاطر استخدام األج 

تكنولوجيا ادلعلومات لتقدمي افضل  امليسعى معمل احلاسب اآليل جاىداً دلواكبة كل ما ىو جديد يف ع         

أنواعًا متعددة من مصادر على وى تحتمتميزة توفَت بيئة تعليمية و اخلدمات واالرتقاء ابخلدمات اليت يقدمها 

 .علومات يتعامل معها ادلتعلم وتشجيع اسلوب التعلم الذايت وتعزز مهارات البحث واالكتشافادل
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توفَت االجهزة وملحقاهتا والربرليات اليت تتيح دلستخدم ادلعامل من فرصة االستفادة القصوى واكتساب       

 .الذايت ادلهارات واخلربات وإثراء معارف التعلم

   يف رلال استخدام احلاسب والباحثُت والوافدين تقدمي اخلدمات للطالب وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونيهم

 .اآليل الجناز مهام البحث والتعلم والتدريس والتدريب

   ختصصاهتم ادلختلفة.توفَت فرصة االستطالع على شبكة ادلعلومات واالستفادة من كل جديد يف 

  .توفَت خدمات الكتابة والطباعة والتصميم لالحباث لكل الفئات ادلستهدفة من خدمات ادلعمل 

  .توفَت فرصة التعليم الذايت للطالب واستخدام تكنولوجيا احلاسب اآليل يف العملية التعليمية 

  : اتو للفئات التاليةيقدم معمل احلاسب اآليل خدم

  طالب اجلامعة ابدلراحل اجلامعية ادلختلفة. 

 .طالب الدراسات العليا 

 .طالب الوافدين 

 .أعضاء ىيئة التدريس ومعاونيهم 



  
 

 

 معمل الحاسب اآللي كلية التربية الرياضية   

 

-6- 

 

   ادلنصة التعليمية )مايكروسوفيت دتيز(  التدريب علىتقدمي خدمة. 

   عرفة ادلصرى( )بنك ادلالتدريب على  تقدمي خدمة. 

   تقدمي خدمة الدعم الفٌت يف رلال احلاسب اآليل ىف كافة الربامج والتطبيقات ألعضاء ىيئة التدريس

 ومعاونيهم والطالب والباحثُت والوافدين وكافة اقسام الكلية واالدارات ادلختلفة.

   ثيق كالصور والفيديوىات وما يلزمها من إضافة ملفات تو العلمية والرسالة تقدمي خدمة كتابة األحباث

 .واجلداول وغَتىا

  تقارير الرسالة العلميةتقدمي خدمة كتابة . 

    العلميةوالرسالة األحباث  طباعةتقدمي خدمة. 

  .تقدمي خدمة سحب الصور وادللفات على ادلاسح الضوئي 

   تقدمي خدمة شراء و( نسخ اسطواانتCD - DVD) . 

  تقدمي خدمة شراء الدوسهات البالستيك . 

   تقدمي خدمة تكعيب االحباث والرسالة العلمية. 

   العلمية.والرسالة تقدمي خدمة تصميم شرائح العروض التقدديية لالحباث 

   العلمية.والرسالة شرائح العروض التقدديية لالحباث  طباعةتقدمي خدمة 

  .)تقدمي خدمة االستطالع والتصفح على شبكة ادلعلومات الدولية )االنًتنت 
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  خدمة صيانة ومتابعة احلواسب األلية وملحقاهتا لكافة اقسام الكلية واالدارات ادلختلفة.تقدمي  

  .تقدمي خدمة الصيانة ألجهزة احلواسب الشخصية للسادة اعضاء ىيئة التدريس 

  .تقدمي خدمة فرد نسخة ويندز 

   365تقدمي خدمة تنزيل أوفيس  . 

  ونية للطالب. قدمي اخلدمة للتدريب على ادلقررات االلكًت ت 

  .تقدمي خدمة تقييم االستبياانت اخلاصو بتقيم أعضاء ىيئة التدريس وادلقررات 
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 املتطلبات اإلدارية:أواًل: 

 الصفة االسم التليفون

 مدير ادلعمل دمحم د/امحد عادل دتيم 01093934012

 مشرف ادلعمل ديالسيدة/ حنان حامد البغدا 01062226678

 مسئول ماىل   / ىالو حسن مصطفىةالسيد 01003945709

  هالعامل سيد جاد السيدة / زلاسن دمحم 01010134119
 تليفوانت ادلعمل 4324داخلي:                2423624/088خارجي : 

du.egComputer_lab@phyedu.aun.e االكادميى االمييل 
http://www.aun.edu.eg/faculty_physical_education/arabic/
lab3.php 

موقع املعمن عمى كمية 

الرتبية لرياضية جامعة 

 اسيوط 

https://chat.whatsapp.com/KtgfR5N9pT8G9sU2WSwssk  صفحة املعمن عمى

 الواتس اب

https://www.facebook.com/groups/733776140500257  صفحة املعمن عمى

 الفيس بوك

 

 

 

 

mailto:Computer_lab@phyedu.aun.edu.eg
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https://chat.whatsapp.com/KtgfR5N9pT8G9sU2WSwssk
https://chat.whatsapp.com/KtgfR5N9pT8G9sU2WSwssk
https://www.facebook.com/groups/733776140500257
https://www.facebook.com/groups/733776140500257
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   .خطة تشغيل 

  .زلضر تسليم  وتسلم قاعة 

  بيان موجودات وصالحية أجهزة ادلعمل. 

 

 :صورة بالغ األعطال

  سجل الصيانة. 

  سجل االصالحات. 

  سجل النقل. 

  سجل التخزين وفك التخزين. 

  سجل الشبكات.  

 

   سجل تدريب أعضاء ىيئة التدريس داخل الكلية. 

   سجل تدريب ادلوظفُت داخل الكلية 

  .سجل تدريب الطالب داخل الكلية 
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   م.2ص اىل  8من الساعة من األحد إىل اخلميس من كل أسبوع 

   زلاضرات عملي احلاسب اآليل للفرقة م مواعيد 6ص اىل  10يومى األحد والثالاثء من الساعة

 بكلية الًتبية الرايضية جامعة اسيوط. الثانية

   اجلمعية ادلتخصصة للدراسات م موعد كورس 2ص اىل  10يومى االثنُت واالربعاء من الساعة

 .التطبيقية

 كورسات   يتم تشغيل ادلعمل يف غَت مواعيد العمل الرمسية يف حالة وجود تدريب أو زلاضرات أو

 )ملحوظة هام جدا(.خارج أوقات العمل الرمسية

 مواعيد العمل 
 م0202/0202للعام اجلامعي 

 مالحظات م 8-6 م 6-4 م 4-2 م 2-12 ظ 12 -10 ص 10-8 اليوم

*يوجد مكان  زلاضرات عملي احلاسب اآليل للفرقة الثانية  األحد
لتقدمي خدمة 
احملاضرات 
والدورات 
 والكورسات.
 *ومكان اخر

لتقدمي خدمات 
 ادلعمل االخرى.

معية ادلتخصصة كورس اجل  األثنني
 .طويريةللدراسات الت

   

 زلاضرات عملي احلاسب اآليل للفرقة الثانية  الثالاثء

معية ادلتخصصة كورس اجل  األربعاء
 .طويريةللدراسات الت

   

       اخلميس
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    يتم سلاطبة مدير ادلعمل مبواعيد زلاضرات احلاسب االىل ويتم ارسال جدول احملاضرات مرفق طيو. ىف حالة احملاضرات ؛ 

   يتم حتديد الدورات بناء على احتياجات الفئة ادلستهدفو وسلاطبة مدير اخلدمة العامة ابسم الدورة  ىف حالة الدورات ؛

 وادلوعد.

  اطبة مدير ادلعمل لَتفعو اىل مدير اخلدمة العامو البداء الراى وادخلها رللس خدمة عامة.يتم سل ىف حالة الكورسات؛ 

  تصميم شرائح بوربوينت.......أخل( يتقدم ادلستفيد من  -شراء -نسخ -طباعة –مثل )كتابة  ىف اخلدمات االخرى؛

 ا.اخلدمة للمعمل لعمل اخلدمة ادلطلوبة وتبليغ سيادتو ابلوقت والوعد الستالمه
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 األجراءات ادلفروض اتباعها عند وجود شكوى:

وجود أى نوع من الشكاوى لدى ادلستفيد من اخلدمة مت ختصيص صندوق لتالقى الشكاوى وادلوجود  ىف حال -

 امام معمل احلاسب االىل.

 الشكاوى والعمل على حلها. يتم فتح الصندوق ىف هناية كل اسبوع من فبل مدير ادلعمل وفحص  -

ىف بعض احلاالت يقوم ادلستفيد من اخلدمة الذين لديهم شكوى مباشرة إىل السيد د/ مدير ادلعمل والذى يقوم  -

 بدوره ابلعمل على حلها أو تصعيد ادلوضوع اىل مدير اخلدمة العامة ابلكلية.
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معمل احلاسب اآليل مبا يتناسب مع مستجدات  تطويرلادلستقبلية للمعمل مت وضع خطة  من اجل حتقيق الرؤية       

 واليت هتدف إىل: من اجل حتقيق الرؤية ادلستقبلية للمعملالفرتة احلالية وحيقق رؤية ورسالة الكلية 

  القوى البشرية إعادة أتىيل . 

  بناء ىيكل إداري قادرعلى التعامل مع تكنولوجيا ادلعلومات. 

   هتيئة الظروف السليمة للعاملُت يف ادلعمل عرب إدارة تتسم ابلوضوح والشفافية وادلشورة يف كافة الشئون ادلالية واإلدارية

  .والفنية

   األخرى واذليئات ذات العالقة الكلياتالتعريف ابدلعمل وأنشطتو يف اجلامعة و. 

  مبراحلها التعليمية ادلختلفةوالكلية لتعليمية ابجلامعة االستفادة القصوى من األجهزة ادلعملية يف خدمة العملية ا. 

   دلشاركو يف التنمية البشرية عرب الدورات والندوات وادلؤدتراتا. 

    ادلعمل.التطوير ادلستمر وإعادة ىيكلة ادلعمل هبدف انتظام األجهزة يف 

 ليدية األخرىبناء مكتبو عصريو تعتمد على تكنولوجيا ادلعلومات إضافة إىل الوسائل التق. 

 -اج عدة سياسات منها :هولتنفيذ برانمج التطوير مت انت 

  وضع برانمج عمل يشتمل على : 

ادلختلفة إلعداد قاعدة بياانت ديكن هبا التعرف على األجهزة ادلتاحة  الكليةحصر األجهزة العلمية بقطاعات  -

 .لقطاعاتوإمكانية االستفادة منها يف التعاون ادلشًتك بُت ادلعمل وىذه ا
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األخرى وذلك عن طريق إقامة ورشة عمل دلدة والقطاعات وضع تصور عن كيفية التعاون والتكامل بُت ادلعمل  -

تبادل اخلدمات والتعاون والتكامل يف رلال  ،يوم واحد هبدف تبادل اخلربات العلمية يف رلال تشغيل األجهزة 

 احلاسب االىل.

 احلاسب األىل. اجهزة أبحدث ادلعمل وتزويد ادلعمل أجهزة حتديث طرق دراسة -

 للجامعة. والتابعة ادلتخصصة اجلهات من ادلعمل خدمات تسويق -

 وادلرئية. السمعية العرض وأجهزة التكنولوجية األجهزة أبحدث وتزويدىا ابدلعمل التدريب قاعة تطوير -

 .حديثة صوتية وأجهزة عرض وشاشات Data Show أبجهزة ادلعمل تزويد -

 .للتصوير وماكينة الطابعات من وعدد حديث حاسب60 عن يقل ال مبا احلاسبات معمل يف التوسع -

 .ادلعلومات بشبكة مجيعاً  وربطها حديثة حباسبات وادلعيدين التدريس أعضاء ىيئة ومكاتب ادلعامل تزويد -

 .احلاسب األىل مبعمل وتوفَتىا Virtual-Labs متخصصة إفًتاضية ىندسية ومعامل برامج شراءحزم -

 .أتىيلها إعادة يلزم اليت احلالية األجهزة وصيانة وإصالح حديثة أبجهزة ادلعامل تزويد -

 .رلموعة بكل طالب 25 عن حبيث التزيد صغَتة رلموعات إىل الطالب تقسيم -

 تزويد ادلعمل مباكينة للتصوير .  -
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 املتطلبات الفنية:ثانيًا: 
 

د احمد عادل 

 دمحمتميم 

مدرس بقسم 

المناىج 

وتدريس التربية 

 الرياضية

مدير المعمل 

 الحاسب االلى

كتوراه فى د

فمسفة التربية 

 الرياضية

*انزخصخ انذونيخ فً انحبست االنً  

ICDL 2012. و 

انفىتىشىة  ثزَبيج *دورح

photoshop    2012.و 

جىاثخ *ورشخ عًم ثعُىاٌ " تفعيم ان

 و.2014( 2( )1االنكتزوَيخ )

*دورح" انتذريت عهً كيفيخ استخذاو 

( EKBوتفعيم أَشطخ ثىاثخ انجيبَبد )

ويصبدر انًعزفخ انتي تتىفز ثهذِ 

 و2018انجىاثخ 

*ادارح وتُظيى سيز انعًم 

داخم يعًم انحبست االنً 

ثبنكهيخ وسيز انعًهيخ 

انتعهيًيخ وكذنك انذوراد 

تىسيع انتً تعقذ ثبنًعًم و

االعًبل عهً انعبيهيٍ 

وتىجيهى ويتبثعخ االعًبل 

 انًكهفيٍ ثهب.

*تسهيم تقذيى انخذيبد 

انًُبسجخ نكم فئخ يٍ انفئبد 

انًستخذيخ نهًعًم حست 

 االعًبل انًطهىثخ.

/ ةالسيد

حنان حامد 

 البغدادي

أخصائي 

تشغيل 

 حاسبات

 

المشرف 

اإلداري/ 

معمل 

 الحاسب اآللي

بكالوريوس 

، العموم 

ماجستير 

 صاءحإ

 2003سُخ  ICDL*دورح 

 2003سُخ   Photoshop*دورح 

*دورح تًُيخ يهبراد شبغهي 

 2020انىظبئف انقيبديخ سُخ 

*يشزف اداري نهًسبعذح 

 فً تقذيى خذيبد انًعًم.

ىالو / السيدة

حسن 

 مصطفى

أخصائي 

تشغيل 

 حاسبات

 

المسئول 

/ معمل المالى

 الحاسب اآللي

بكالوريوس 

 التجارة

 ICDLة دور *

*دورح تًُيخ يهبراد شبغهي انىظبئف 

 2020انقيبديخ سُخ 

*المسئول المالى بتوريد المبمغ 

 المحصمة نظير خدمات المعمل.

السيده/ 

محاسن دمحم 

 سيد جاد

*تقديم افضل ما لديو من نظافة  ------ ----- عاممو وعامم

 المعمل.
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 مالئمة معايرة صيانة العدد النوع الصنف
 √ √ يومى P4 29 االجهزة

 √ √ أسبوعى Hp 1320 1 الطابعات
Hp 2055 1 أسبوعى √ √ 

 √ √ شهرى viewsomic 1 داات شو
شاشة عرض 

 متحركة
soper 1 شهرى √ √ 

 √ √ يومى 1 حائط سبورة
 hp scanjet اسكنر

G2710 
 √ √ اسبوعى 2

 √ √ اسبوعى 8G 2 فالشات
16G 1 اسبوعى √ √ 

 Hi tekmo ماكينة تكعيب

By 2088 

 √ √ يومى 1

 Carrier ىواء تكيف

power 

 √ √ شهرى 2
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 بيئة املعنل:ثالثًا: 

 مالحظات مالئمة ادلكان العدد الصنف
 التهوية ادلساحة

 4مت تقدمي طلب بشراء  - √ 29 االجهزة
 √ √ 2 تكيف ىواء شفاطات ىواء 

 √ √ 4 مروحة استاند
 √ √ 26 شباك

طفاية حريق 
 معلقة

2 √ - 

طفاية حريق 
 استاند

1 √ - 

 - √ 1 جردل رمل
 - √  االضاءة

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 معمل الحاسب اآللي كلية التربية الرياضية   

 

-18- 

 

 :والوقاية أواًل: توفري وسائل األمان

   وتوفَت ادلعدات الالزمة للوقاية مثل أدوات اإلطفاء ادلعملالعمل على التجهيزات الالزمة يف. 

  عمل االختبارات بشكل دوري من قبل الفنيُت ادلتخصصُت. 

  جيب عمل قواطع مضادة للحريق واليت ال حتتوي على أي نوافذ، وىذا للوقاية من انتقال احلريق إىل  عند نشوب حريق
 .أماكن أخرى

  احلرص على سالمة مجيع األجهزة ، وعمل كشف دوري عليها وصيانتها على الفور. 

   للمعملأن تتوافر اإلضاءة ادلناسبة جيب. 

 االمان والوقاية:اثنياً: برامج 

 مناسبة للعمل اآلمن واالىتمام جبميع الوسائل اليت تعمل على حتقيق ذلك توفَت بيئة. 

 والعمل ابإلجراءات ادلتبعة والعمل على تنفيذىا ابلشكل ادلطلوب دلعملتعريف كل موظف وعامل يف ا. 

 احلرص على تدريب العاملُت بشكل مستمر لضمان جودة العمل. 

  ومكافأهتمالتقليل من التوتر والعبء عند العمل الزائد. 

 :االمان والوقايةإرشادات 

 واالدارى ادلعمل : أواًل: مسؤولية العامل

 اليت يعمل هبا وادلعمل اتباع التعليمات للمؤسسة. 

 احلذر عند تنفيذ ادلهام ادلكلف هبا. 

  على الفور حىت يتم التخلص من ادلشكلة مدير ادلعمل عند حدوث أي خطر جيب إبالغ. 

 :دلعمل مدير ااثنياً: مسؤولية 

 التعرف على سلاطر العمل وتدريب العاملُت على تفاديها. 

  لالجهزةالصيانة ادلستمرة. 

  والعاملُت للمعملتوفَت الوسائل الالزمة. 

  عند حدوث حرائق أو مشكالت أخرى للتعامل السريع معهاابلكلية وجهاز الدفاع ادلدين  ادلعملالتنسيق بُت. 
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 خدمة اجملتنعرابعًا : 

 .توفَت فرصة االستطالع على شبكة ادلعلومات واالستفادة من كل جديد يف ختصصاهتم ادلختلفة •

تقدمي اخلدمات للطالب وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونيهم والباحثُت يف رلال استخدام احلاسب اآليل الجناز مهام البحث  •

 .والتعلم والتدريس والتدريب 

 .بة والطباعة والتصميم لالحباث لكل الفئات ادلستهدفة من خدمات ادلعملتوفَت خدمات الكتا •

 .توفَت فرصة التعليم الذايت للطالب واستخدام تكنولوجيا احلاسب اآليل يف العملية التعليمية •

 .تقدمي خدمة الدعم الفٍت يف كافة الربامج والتطبيقات ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونيهم والباحثُت والطالب •

 .تقدمي خدمة صيانة ومتابعة احلواسب اآللية وملحقاهتا لكافة أقسام الكلية واإلدارات ادلختلفة •

 توفَت ادلعامل ادلزودة ابألجهزة والربامج وشاشات العرض ألعضاء ىيئة التدريس للقيام بعرض زلاضراهتم  •

  تقدمي الدعم الفٍت يف البحث دلن حيتاج من الطالب والدراسات العليا. •

 .تقدمي اخلدمة للتدريب على ادلقررات االلكًتونية للطالب  •

 .تقدمي خدمة كتابة األحباث العلمية وما يلزمها من إضافة ملفات توثيق كالصور والفيديوىات واجلداول وغَتىا •

 والرسائل.شرائح العروض التقدديية لألحباث العلمية وطباعة تقدمي خدمة تصميم  •

 صور وادللفات على ادلاسح الضوئي. تقدمي خدمة سحب ال •

 .استضافة الندوات وادلؤدترات اليت تعقد داخل الكلية  •

 .فحص أجهزة احلاسب ومجيع متعلقاهتا اجلديدة الواردة للكلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات ادلطلوبة •
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 تقرير عن نشاط معمل الحاسب األلى
 م0202 -0202 للعام الجامعىعن  
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 قرير عن نشاط معمل الحاسب األلىت
 م 0202 -0202 العام الجامعىعن 

فى ظل التعميم اليجين؛ وفى ظل الظروف الراىنة التى أدت إلى تطور منظومة التعميم           
إلكترونية، وبناءًا عمى متطمبات المجمس األعمى لمجامعات بتفعيل منظومة منظومة لتصبح 

 .مايكروسوفت تيمز
ء تأىيل وتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالكمية لتدريبيم عمى تصميم االختبار وفى ضو     

،  Microsoft Times، والتعامل مع المنصة االلكترونية  Formااللكترونى من خالل تطبيق  
 بمعمل الحاسب األلى بالكمية.

ء ىيئو التدريس بالكميو يطيب لى ان اتقدم لسيادتكم بتقرير مجمع عن الدورات التدريبيو العضا      
، والتعامل مع المنصة Formمن خالل تطبيق والخاصو بتصميم االختبارات واالستبيانات االلكترونيو 

حتى  11/10/2020الذى تم عقدىا خالل الفتره من  ، Microsoft Timesااللكترونية 
االثنين ، الثالثاء ( قى بواقع ثالثو دورات تدريبيو فى االسبوع خالل االيام)االحد ، و  20/10/2020

بالكميو والجدول التالى  بمعمل الحاسب اآلليتمام الساعو السادسو مساءًا الى الساعو الثامنو مساءًا 
 يوضح لسيادتكم بيان تفصيمى بمشاركة اعضاء ىيئو التدريس خالل تمك الفتره.

عدد المتدربين  اليوم التاريخ
 بالدورة

 الغياب الحضور
 النسبة المئوية العدد المئويةالنسبة  العدد

 %21.42 3 %78.57 11 14 األحد 11/10/2020
 %7.14 1 %92.85 13 14 األثنين 12/10/2020
 %7.69 1 %92.30 12 13 الثالثاء 13/10/2020
 %33.33 4 %66.66 8 12 األحد 18/10/2020
 %9.09 2 %90.90 20 22 األثنين 19/10/2020
 %9.52 2 %90.47 19 21 الثالثاء 20/10/2020

 %13.54 13 %86.45 83 96 المجموع
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وسوف نستعرض لسيادتكم بيان باسماء السادة اعضاء ىيئة التدريس ومعاوينيم المشاركين      
 فى التدريب والمتغيبين عن التدريب وىم كتالى:

 بيان باسماء السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاوينيم المشاركين فى التدريب وىم:
 أ.د/ كمال سميمان حسن عمى  (2 / جمال دمحم عمى يوسفأ.د (1
 أ.د/ عادل إبراىيم أحمد  (4 أ.د/ صالح دمحم صالح  (3
 أ.د/ دمحم إبراىيم سمطان  (6 أ.د/ بياء سيد محمود  (5
 أ.د/ عادل حسني السيد الشواف  (8 أ.د/ عاصم صابر راشد  (7
 أ.د/ عبدهللا فرغمي أحمد  (10 أ.د/ محمود عطية بخيت  (9

 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوىاب  (12 شعبان عمى أ.د/ عماد الدين  (11
 أ.د/ إبراىيم حسين إبراىيم  (14 أ.د/ حازم كمال الدين عبد العظيم  (13
 رانيا مرسي أبو العباسأ.د/   (16 ياسر حسن حامدأ.د/   (15
 حنان دمحم أحمد جعيصوأ.د/   (18 طارق صالح الدين سيدأ.د/   (17
 أحمد خضري دمحمأ.د/   (20 صالح عبد الجابر عبد الحافظأ.د/   (19
 محمود فاروق صبرهأ.د/   (22 إيمان سيد أحمدأ.د/   (21
 أ.د/ دمحم احمد الحفناوى   (24 أ.د/ سمر مصطفى حسين  (23
 أ.د/أيمن عبده دمحم  (26 أ.د/ انجى عادل متولى  (25
 شيماء عمى دمحم لولىد/ م.أ.  (28 مؤمن طو عبد النعيمد/ م.أ.  (27
 مروه رمضان محمود عثماند/ أ.م.  (30 شيماء صالح سيد حسانيند/ م.أ.  (29
 أ.م.د/ أحمد اسماعيل أحمد دمحم  (32 أ.م.د/ دمحم إبراىيم عمى  (31
 أ.م.د/ عصمت دمحم سيد  (34 أ.م.د/ عمرو سيد حسن  (33
 أ.م.د/ نسرين نادي عبد الجيد دمحم  (36 أ.م.د/ حاتم فتح هللا دمحم  (35
 أ.م.د/ ليمى جمال مينى  (38 أ.م.د/ دمحم صالح أحمد فالح  (37



  
 

 

 معمل الحاسب اآللي كلية التربية الرياضية   

 

-23- 

 

 يس ومعاوينيم المشاركين فى التدريب وىم:يان باسماء السادة أعضاء ىيئة التدر تابع ب
 

 أ.م.د/ طارق دمحم عبد هللا بخيت  (40 أ.م.د/  صالح عبد القادر عتريس  (39
 أ.م.د/ السيد عمى عبد هللا شبيب  (42 أ.م.د/ عبد الرحمن حسين إبراىيم  (41
 أ.م..د/احمد دمحم احمد ابو اليزيد  (44 أ.م.د/  بالل سيد ىاشم  (43
 .د/ رشا ربيع فيمىأ.م  (46 أ.م.د/ بكر أنور التيامى  (45
 د/ ىيسم صالح عبد الجواد  (48 د/ مروة صبري إبراىيم  (47
 د/ عصام محمود عمى  (50 د/ األمير عبد الستار حسن  (49
 د/الحسينى صالح  (52 د/ عزه كمال بدر  (51
 د/وليد دمحم حسين  (54 د/خالد ابو السعود عبدهللا  (53
 د/وليد صالح عبد الجواد  (56 د/مصطفى عنتر زيدان  (55
 د/شيماء ماىر احمد  (58 دمحم د/ احمد عادل تميم  (57
 د/احمد يوسف دمحم  (60 د/اسامو السيد تمام  (59
 د/دمحم عوض عبد الحميم  (62 د/دينا عبد الرحيم مينى  (61
 د/ دمحم محمود عبد الرحيم  (64 د/عمرو احمد دمحم دمحم  (63
 د/دمحم حسين ابراىيم  (66 د/إسراء عطا الدمحمى ابو شعيره  (65
 يمد/دمحم حسن السيد إبراى  (68 د/ىبو رشوان عمى  (67
 د/والء بدرى كامل  (70 د/عمى نور الدين عمى  (69
 د/رانيا صديق عبد المطيف  (72 د/امل نادى دمحم مسعود  (71
 د/آالء أحمد دمحم الطاىر  (74 د/بسام السيد دمحم  (73
 د/ليمى عبدهللا حامد  (76 د/احمد محمود عثمان  (75
 د/ دمحم محمود قراعة  (78 د/دمحم السيد شاكر  (77
 مصطفى رمضانم.م/ خالد   (80 م.م/ دمحم الدراممى عمر  (79
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 يان باسماء السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاوينيم المشاركين فى التدريب وىم:تابع ب
 

 م.م/ فتحى عمى احمد  (82 م.م/ حممى دمحم حممى  (81
  م.م/ إسالم سالم حممى  (83

 
 بيان باسماء السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاوينيم المتغيبين عن التدريب وىم:     

 
 أ.د/ عماد سمبر محمود  (2  م رزق عبد الحكيمأ.د/ عبد الحكي  (1
 أ.د/محمود عبد الحميم عبد الكريم  (4 أ.د/ أحمد صالح قراعة  (3
 أ.م.د/ خالد عبد الكريم  (6 أ.د/ محمود حسن حسين  (5
 د/ مصطفى ىاشم أحمد  (8 خالد عبد الموجود عبد العظيمد/ م.أ.  (7
    أحمد دمحم حسين          د/   (10 د/ ىبو دمحم راتب أبو جازيو  (9

 د/ دمحم فاروق إبراىيم  (12 د/بسام صالح دمحم               (11
  د/دمحم سعد دمحم  (13
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 تقرير مصور عن حضور أعضاء هيئة التدريس
 مساءا   (8-6)م من الساعة  22/22/0202عة األولى يوم األحد الموافق   المجمو
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 تقرير مصور عن حضور أعضاء هيئة التدريس  
 مساءا   (8-6)م من الساعة  20/22/0202الموافق    ثنينيوم األالثانية  عة   المجمو
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 تقرير مصور عن حضور أعضاء هيئة التدريس  
 مساءا   (8-6)م من الساعة  23/22/0202افق  المو   ثالثاءيوم الالثانية  عة   المجمو
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 تقرير مصور عن حضور أعضاء هيئة التدريس  
 مساءا   (8-6)م من الساعة  28/22/0202الموافق    حديوم األ الثانية  عة   المجمو
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 تقرير مصور عن حضور أعضاء هيئة التدريس  
 مساءا   (8-6)م من الساعة  29/22/0202الموافق    ثنينيوم األالثانية  عة   موالمج
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 تقرير مصور عن حضور أعضاء هيئة التدريس  
 مساءا   (8-6)م من الساعة  02/22/0202الموافق    ثالثاءيوم الالثانية  عة   المجمو
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   التطويرية هبدف خدمة اجملتمع اخلارجى.للدراسات  ادلتخصصة مت التعاقد مع اجلمعية 

 م2015لسنة  1490مشهرة برقم  اجلمعية ادلتخصصة للدراسات التطويرية اسم اجلمعية:

 english ، جرافيك ، بنوك مصرفية ، تنمية بشرية، خدمات رلتمعية،  icdl    ،ic3:  التدريبات على

 طلبو، خرجيُت الفئة ادلستهدفة:

 االثنُت واالربعاء من كل اسبوع ادلواعيد:

 م2:  10من  الساعة:
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 ممارسات متنيزةخامشًا : 
م بشأن قائمة اسعار معمل احلاسب االىل اخلاصو 22/11/2020( بتاريخ 73جلسة رقم ) الئحة ادلعملمت حتديث  

 من داخل وخارج البالد وفقاً دلا يلى:  ابخلدمات ادلقدمة للباحثُت

 من خارج البالد من داخل البالد الصنف

  كتابة وتهشيل ورقةWORD  1 جنية 5 جنية 

  طباعة ورقةWORD  1 جنية 3 جنية 

  تصميم شرحيةPOWER POINT  3 جنية 7 جنية 

  طباعة  شرحيةPOWER POINT  1 جنية 3 جنية 

  جنية 3 جنية 1 سحب ورقة أو صورة سكهر 

  شراءCD  3 جنية 5 جنية 

  شراءDVD 4 جنية 10 جنية 

  نشخCD   / DVD 1 جنية 5 جنية 

  جنية 10 جنية 3 شراء دوسية بالستيك 
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 مت تقدمي طلب ابسعار التكعيب االحباث والرسائل العلمية على ان تكون على النحو التاىل:

 من خارج البالد من داخل البالد التكعيب

 20 10 كعب صغَت

 30 15 كعب متوسط

 40 20 كعب كبَت

 

ملحوظة )جارى دخوذلا رللس اخلدمة العامة العتمادىا(
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  ع  احملاضر أثناء شرح التدريب العملىاالنتباه م. 

  .عدم فتح أى برانمج اال بعد استشارة احملاضر 

   .عدم إحضار أى أقراص مرنة أو ذاكرة للمعمل اال ابذن استاذ ادلادة 

  .ال تنسى اغالق اجلهاز ابلطريقة الصحية 

  .حافظ على نظافة ادلعمل وال تكتب على الطربيزة 

  و اطعمة داخل ادلعمل.عدم اصطحاب أية مشروابت أ 

   .األجهزة  ملك لك ولغَتك فعليك احملافظة عليها وعدم تعريضها للتلف بسوء االستخدام 

  .احملافظة على اجلهاز ادلخصص لك وبعد االنتهاء منو اغالقو وتغطيتو 

  .اعادة الكرسى اىل وضعو بعد االنتهاء 

  جلماعية.حاول التعلم السريع والتعاون مع زميلك ىف التدريبات ا 
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    ل ليس مكاان للعب واللهو، وال مكاان للتسلية وتبادل احلديث ادلستمر بل ىو مكان لتحصيل العلم ادلعم

 واتقان ادلهارة.

  .نظف ادواتك بعد االنتهاء واعد كل شى اىل مكانة 

  .مسامهتك ىف احملافظة على االجهزة واألدوات دليل وعيك 

   مبفاتيح الكهرابء.ال تعبث 

   ادلشى هبدوء داخل ادلعمل وعدم االندفاع ىف ادلشى أو التحرك ادلفاجى، وترك اللهو وادلزاج والشجار داخل

 ادلعمل.

   عدم سد الطرقات وادلمرات ابالجهزة واألدوات ، خاصة منافذ اخلروج، والىت جيب ان يكون الوصول اليها

 سهال وسريعا.

  انت االرشادية ىف داخل ادلعمل واعمل على تطبيقها.جيب وضع اللوحات واالعال 

  .ينصح الطالب ابتباع النظام والًتتيب عند دخول ادلعمل 

 


