
 

  

  

  

  ریاض األطفال :الكلیة  معمل كمبیوتر :اسم المعمل

  السید/ زاید نجیب زاید :المسئول   :القسم

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠٢٨٨٨٧٥٤٦ :تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

 أجهزة كمبيوتر  ١
مواد نظم تدريب الطالبات على املكون العملى من 

  احلاسب وتكنولوجيا املعلومات
  

 أجهزة سكنر  ٢
 حتويل الوثائق الورقية إىل صيغة رقمية واستخدامها ىف

  أنشطة الوسائل التعليمية للطالبات
  

    عرض احملتوى التعليمى أثناء احملاضرات النظرية والعملية جهاز داتا شو  ٣
    إنتاج احملتوى التعليمى  طابعة ألوان  ٤
    إنتاج احملتوى التعليمى  كمبيوترطابعة    ٥
    لتدريبات الصوتية والسمعية للطالباتل  هيدفون  ٦

  

  

 

 

 

 جامعة الفیوم



  ریاض األطفال: الكلیة  معمل اللغات :اسم المعمل

  السید/ أحمد محمد أمین :المسئول   :القسم

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠٢٨٨٨٧٥٤٦: تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    تدريب الطالبات والسكاشن أجهزة كمبيوتر  ١
    عرض املناهج على الطلبة أجهزة داتا شو  ٢
    طباعة األوراق الكتابية واملكاتبات طابعات كمبيوتر  ٣
      هيدفون  ٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ریاض األطفال: الكلیة  علم النفس :اسم المعمل

  عویسأحمد عبد التواب السید/  :المسئول   :القسم

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠٢٨٨٨٧٥٤٦: تلیفون

  بیانات األجھزة

تكلفة   استخداماتھ  اسم الجھاز  م
  االستخدام

    اكتساب القدرة على التتبع البصرى املعكوس جهاز الرسم ىف املرآة  ١
    مد على إدراك العالقاتتاختيار منط التعليم اإلنساىن الذى يع جهاز القرص اخلشىب  ٢
     مستوى الطموحجهاز قياس   ٣
    قياس الذكاء  مقياس وكسلر لذكاء الراشدين  ٤
    قياس الذكاء  اختبار وكسلر لذكاء األطفال ما قبل الدراسة  ٥
    قياس الذكاء  اختبار بينيه للذكاء   ٦
    دراسة التعلم املكاىن  جهاز املتاهة املكشوفة  ٧
    حالة اختفاء املعامل البصرية واللمسية ىفدراسة التعلم املكاىن   جهاز املتاهة باجلرس املغطاة  ٨
    قياس التآزر احلركى  ع العنيجهاز تآزر اليدين م  ٩
    دراسة االرتباط  جهاز االرتباط الشرطى  ١٠
    دراسة أثر الثواب والعقاب على االرتباط  جهاز االقرتان بالتعزيز  ١١
    الرتكيز  والقدرة على الرتكيزجهاز سعة االنتباه   ١٢

  

  

  

  

  



  

  

  ریاض األطفال: الكلیة  معمل الموسیقى :اسم المعمل

  السیدة/ شیماء مجدى :المسئول   :القسم

  :االتصال وسیلة

 ٠١٠٢٨٨٨٧٥٤٦: تلیفون

  بیانات األجھزة

  تكلفة االستخدام  استخداماتھ  لة)اآل( اسم الجھاز  م

 عود لوكس  ١
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   أورج شرقى  ٢
   واملفتاحقانون بالعلبة   ٣
    طبلة  ٤
    طقم آالت باند  ٥
    عقلة ٧طقم ناى   ٦
    آالت باند فردية  ٧
    مضارب إكسليفون  ٨
    جيتار كالسيك  ٩
    إكسيلفون معدىن  ١٠
    رق معدىن  ١١
    فتنسكمان   ١٢

  

  


