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 ة األوليةالبرمجمعمل 

 

 :معمل البرمجة األوليةمكان  (1

 الثالث علوي بمبنى العلوم األساسٌةالدور 

 

 :ة األوليةعمل البرمجمأهداف   (2
 

 تدرٌباإثراء العملٌة التعلٌمٌة بالت :العملية لطالب الفرقة األعداديةلتدريبات ا .1

العملٌة كجزئ أساسً من مقرر مادة الحاسبات والبرمجة للفرقة اإلعدادٌة وٌتم من 

 MATLABعلى برنامج الماتالب لطالب عمل تدرٌب امخالل ال

 

العملٌة  تدرٌباإثراء العملٌة التعلٌمٌة بالت العملية لطالب الفرقة األولى:لتدريبات ا .2

للفرقة  ( وبرمجة الحاسب2واد الحاسبات والبرمجة )كجزئ أساسً من مقرر م

امجً البٌزك المرئً ولغة نعلى برلطالب عمل تدرٌب اموٌتم من خالل ال ولىاأل

 Visual Basic and Cالسً 

 
 

ٌتم من خالل المعمل  األولى: العملية لطالب الفرقة اإلعدادية والفرقةالمتحانات ا .3

 عقد االمتحانات العملٌة للفرقتٌن االعدادٌة واالولى على البرامج الموضحة أعاله

 

من خالل التدرٌبات الصٌفٌة لطالب الفرقة اإلعدادٌة  المجتمع وتنمية البيئة:خدمة  .4

 والتدرٌبات التً تعقد لتنمٌة قدرات موظفً الكلٌة فً القطاعات المختلفة
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 باألجهزة المتوفرة بمعمل البرمجة األولية:قائمة  (3

 المتاحةاألجهزة  المكتبيةالمحتويات 

  
 

 2  دوالب 

 2  مكتب 

 22  طاولة لجهاز

 الحاسب

 35 ًكرس 

 

 

 العدد الجهاز م

 Data-show 1عرض بٌانً جهاز  1

 PC Pentium 2 or 4  20حاسب جهاز  2

 

 :هأرشيفية للمعمل ومحتويات صور (4
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 تطبيقيةة الالبرمجمعمل 

 

 :تطبيقيةمعمل البرمجة المكان  (1

 هندسة الصناعٌةعلوي بمبنى ال انًالثالدور 

 

 :تطبيقيةة العمل البرمجمأهداف   (2
 

العملٌة  تدرٌباإثراء العملٌة التعلٌمٌة بالت :ثانيةالعملية لطالب الفرقة اللتدريبات ا .1

 ومادة القٌاسات واالختبارات التطبٌقٌةالبرمجة زئ أساسً من مقرر مادة كج

فا و البروتس الجاعلى برنامج لطالب عمل تدرٌب اموٌتم من خالل ال ثانٌةة الللفرق

JAVA and Proteus 

 
 

ٌتم من خالل المعمل عقد االمتحانات  :الثانيةالعملية لطالب الفرقة المتحانات ا .2

 .على البرامج الموضحة أعالهة الثانٌة العملٌة للفرق

 

السٌمٌنارات التً ٌتم عقدها فً فترة من خالل  المجتمع وتنمية البيئة:خدمة  .3

االجازة الصٌفٌة لطالب الفرقة الثالثة والرابعة لمواكبة ما ٌتم دراسته بسوق العمل 

 .ٌة لطالب الفرقة الثانٌةٌفوالتدرٌبات الص
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 باألجهزة المتوفرة بمعمل البرمجة األولية:قائمة  (3

 المتاحةاألجهزة  المكتبيةالمحتويات 

  
 

 1  مكتب 

 9 جهزةطاولة أل 

 الحاسب

 22 ًكرس 

 

 

 العدد الجهاز م

 Data-show 1عرض بٌانً جهاز  1

 PC Pentium 2,4, core I3  14حاسب جهاز  2

 

 :هأرشيفية للمعمل ومحتويات صور (4
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 القياسات واإلختبارات معمل

 

 :قياسات واإلختباراتمعمل المكان  (1

 هندسة الصناعٌةعلوي بمبنى ال انًالثالدور 

 

 :تطبيقيةة العمل البرمجمأهداف   (2
 

إثراء العملٌة  :لثة والرابعة لقسم حاسباتثاالعملية لطالب الفرقة اللتدريبات ا .1

القٌاسات واالختبارات زئ أساسً من مقرر مادة العملٌة كج تدرٌباالتعلٌمٌة بالت

بمجموعة متنوعة من  لثة والرابعة بقسم هندسة الحاسباتثاال تٌنللفرق (2( و )1)

 ترونٌة.البرامج التطبٌقٌة والدوائر االلك

 
 

ٌتم من خالل  :لثة والرابعة لقسم حاسباتالثاالعملية لطالب الفرقة المتحانات ا .2

والرابعة لمقرر مادة القٌاسات  لثةة الثاالمعمل عقد االمتحانات العملٌة للفرق

 .واالختبارات

 

الدورات التدرٌبٌة فً فترة اإلجازة من خالل  المجتمع وتنمية البيئة:خدمة  .3

 .ا لطالب الفرقة الثالثة والرابعةالصٌفٌة التً ٌتم عقده

 

من خالل استفادة السادة معاونً هٌئة التدرٌس من األجهز المعملٌة العملي: البحث  .4

اجستٌر المتاحة فً المعمل الستكمال الرسائل العلمٌة الخاصة بهم فً درجتً الم

 .والدكتوراه
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 باألجهزة المتوفرة بمعمل البرمجة األولية:قائمة  (3

 المتاحةاألجهزة  المكتبيةالمحتويات 

  
 

 1  مكتب 

 4 جهزةألطاولة ل 

 معملٌةال

 4  طاولة ألجهزة

 الحاسب

 

 

 العدد الجهاز م

 PLC unit 1 التحكم جهاز  1

التحكم فً المنسوب والحرارة  جهاز 2

 Level, Temperature and والسرعة
Speed control  

1 

 Robot Arm  1انسان ألى  ذراع  3

 عمل شبكات حاسبأجهزة  4

Cisco Routers and Switchs 
9 

 تعلٌمٌة لتكوٌن الدوائر االلكترونٌة وحدة  5

NI Elvis  
1 
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 :المعمل محتوياتبعض لأرشيفية  صور (4
 

 
                         Level Control Unit                                      Robot Arm 

 

 

PLC Unit 
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 المشاريع والبحوثمعمل 

 

 :مشاريع والبحوثمعمل المكان  (1

 هندسة الصناعٌةعلوي بمبنى ال انًالثالدور 

 

 :مشاريع والبحوثعمل المأهداف   (2
 

ٌحتوي : وتنفيذ مشاريع التخرج لطالب الفرقة الرابعة بقسم حاسباتتصميم  .1

المعمل قاعة محاضرات تستخدم لشرح محاضرات المشارٌع وتصمٌماتها لمقرر 

 مادة المشروع لطالب الفرقة الرابعة حاسبات
 

مناقشة مشارٌع الترخ الخاصة ٌتم من خالل المعمل  :مشاريع التخرجمناقشة  .2

 بطالب الفرقة الرابعة حاسبات.
 

الدراسات العلٌا لخلق لطالب اتاحة المعمل من خالل  المجتمع وتنمية البيئة:خدمة  .3

واجراء البحوث والتجارب المعملٌة الخاصة  البتكار وتوفٌر بٌئة مناسبة لذلكروح ا

 بهم.
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 باألجهزة المتوفرة بمعمل البرمجة األولية:قائمة  (3

 المتاحةاألجهزة  المكتبيةالمحتويات 

  
 

 1  مكتب 

 9 جهزةطاولة أل 

 الحاسب

 22 ًكرس 

 

 

 العدد الجهاز م

 inch LCD 1 50 عرضشاشة  1

 بلمشارٌع تخرج الطالنماذج  2

Graduation Project Frames  
4 

الخاصة  حاسب إلختبارات األبحاثجهاز  3

 GPUبالمعالجة المتوازٌة 
1 

 

 :هأرشيفية للمعمل ومحتويات صور (4

 

  


