
 

  

  

  

  التربیة :الكلیة  )٢التمیز بالمعمل رقم ( :اسم المعمل

  السیدة/ سوسن حمدى محمد :المسئول  المناھج وطرق التدریس :القسم

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠٩٥٩٦٦٠١٨ :تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    على كيفية استخدام برامج الكمبيوتر وصيانتهتدريب الطالب   ١٩ كمبيوتر  ١
    عرض الدروس العملية على شاشة العرض  ١  داتا شو  ٢
    استقبال ما يتم عرضه باستخدام داتا شو  ١  شاشة عرض  ٣
  

  

 

 

 

 جامعة الفیوم



  التربیة: الكلیة  )١مناھج رقم ( :اسم المعمل

  السیدة/ نجاة حسن عبد الجواد :المسئول  المناھج وطرق التدریس :القسم

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠٠٨٦٠٩٦٥١ :المحمول 

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    تدريب الطالب على برامج الكمبيوتر  ١٩ كمبيوتر  ١
    عرض الشرح الذى يقوم به املعلم على شاشة العرض   ١  داتا شو  ٢
    شوداتا استقبال ما يقوم بشرحه املعلم بواسطة   ١  شاشة عرض  ٣
    طباعة مستلزمات املعمل  ١  طابعة  ٤

 

  



  التربیة: الكلیة  معمل التقویم اإللكترونى :اسم المعمل

  السید/ سید عطیة :المسئول  علم النفس :القسم

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠٠٧٠٢١٧١٧: المحمول

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    الطالب على برامج الكمبيوتر وصيانتهجهاز تدريب   ٣٣ كمبيوتر  ١
      ١  طابعة  ٢
    عرض الشرح الذى يقوم به املعلم على شاشة العرض  ١  داتا شو  ٣

 

  



  التربیة: الكلیة  الحاسب اآللى بالدور األرضى :اسم المعمل

  السید/ مصطفى على حسین :المسئول  )٣رقم ( :القسم

   :االتصال وسیلة

 : تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    تدريب الطالب على برامج الكمبيوتر وصيانته  ٣١ كمبيوتر  ١
 

  



  التربیة: الكلیة  مركز اإلرشاد النفسى :اسم المعمل

  / إیمان على زیدانةالسید :المسئول  الصحة النفسیة :القسم

  :االتصال وسیلة

 : تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

 كمبيوتر  ١
األعمال املكتبية والفنية باملركز مثل كتابة تقارير  يستخدم ىف  ١

    الدورات التدريبية وبراجمها

اإلجراءات التمهيدية وقبل جلسات االسرتخاء  يستخدم ىف  ١  شازلونج  ٢
    العضلى

كفنية سلوكية كما يستخدم جللسات اإلرشاد والعالج النفسى    ١  كرسى اسرتخاء  ٣
  يستخدم ألغراض البحث العلمى كأداة من أدوات البحث

  

مكملة جلهاز االسرتخاء ملعرفة مستوى ضغط الدم قبل وبعد  أداة  ١  جهاز قياس ضغط  ٤
  إجراء جلسات عالجية أو حبثية

  

الرهاب مثل قلق  أداة مكملة لعرض بعض املواقف الىت تثري  ١  شاشة عرض  ٥
  من املواقفوغريه  االمتحانات

  

    ال يوجد  ١  بروجكتور عرض  ٦

  داتا شو  ٧
ستخدم لعرض املواقف الىت تثري الرهاب من خالل شاشة العرض ي  ١

    ٥البند  ىف

  

  

  

  

  



  

  التربیة: الكلیة  اللغة اإلنجلیزیة :اسم المعمل

  السیدة/ نجاة حجاج على :المسئول  المناھج وطرق التدریس :القسم

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠٦٣٩٢٦٧٠٩: تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    استقبال شرح الدكتور/ من خالل الكابينة اخلاصة بالدكتور  ٤٠ كابينة بسماعة  ١
    وسيلة عرض من الفيديو للتلفزيون  ٣  تلفزيون  ٢
    عرض الدروس العملية على شاشة العرض  ١  داتا شو  ٣
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  التربیة: الكلیة  اللغة الفرنسیة:المعملاسم 

  السیدة/ نجاة حجاج على  :المسئول  :القسم

  السیدة/ آمال سید جمعة    

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠٦٣٩٢٦٧٠٩: تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    بالدكتور استقبال شرح الدكتور/ من خالل الكابينة اخلاصة  ٤٦ كابينة بسماعة  ١
    من الفيديو إىل التلفزيونوسيلة عرض   ٢  تلفزيون  ٢
    عرض الدروس العملية على شاشة العرض  ١  داتا شو  ٣
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  التربیة: الكلیة  الریاضیات :اسم المعمل

  حسن السیدالسید/  :المسئول  المعامل :القسم

  :االتصال وسیلة

 : تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    الكمبيوتر وصيانته استخدام تدريب الطالب على كيفية  ٢٢ HPجهاز حاسب آىل    ١
    طباعة ما خيص املعمل  ١ HP1320طابعة   ٢
      ١  طابعة ألوان  ٣
    عرض الدروس العملية على شاشة العرض  ١  داتا شو  ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  التربیة: الكلیة  معمل الوسائط :لاسم المعم

  السید/ أیمن عبد الحمید :المسئول  المعامل :القسم

  :االتصال وسیلة

 : تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    تدريب الطالب على برامج الكمبيوتر وصيانته  ١٩ كمبيوتر  ١
    عرض الدروس العملية على شاشة العرض  ١  داتا شو  ٢
    استقبال الشرح من الداتا شو  ١  شاشة عرض  ٣
    طباعة ما خيص املعمل  ١  طابعة  ٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  التربیة: الكلیة  علم النفس التربوى :اسم المعمل

  سامیة متولى قدحالسیدة/  :المسئول  علم النفس التربوى :القسم

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠١٥٦٥٦٨٤٦      -       ٠١٠٠٤٣٧٩١٩٠: تلیفون

  بیانات األجھزة

  تكلفة االستخدام  استخداماتھ  اسم الجھاز  م

    لعرض احملاضرات  ١ شاشة عرض  ١
    تدريب الطالب على برامج الكمبيوتر  ٥  جهاز كمبيوتر  ٢

٣  
أجهزة خاصة بتطبيقات 

  مادة الفروق الفردية
  

    

 


