
 بمعامل قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم  أوجهة التميز

 لى تتميز معامل قسم هندسة الحاسبات والنظم بمحاوالت جادة لالرتقاء باالمكانيات المعملية لخدمة العملية التعليمية وذلك على النحو التا

 تزويد معامل القسم بأكاديمية ممنوحة من خالل شركة سيسكو -1

 تزويد معامل القسم بمعمل مقدم من شركة سيمنز  -2

تزويد معامل القسم بأجهزة حديثة لخدمة العملية التعليمية التفاعلية من خالل االشتراك فى مسابقة دولية وحصل فيها القسم على المركز  -3

 األول على مستوى الجتمعات المصرية 

 

 

  



 

 جامعة املنصورة

 لكية الهندسة

 النظمقسم هندسة احلاس بات و 

 
 

 

 

 

 هعول الشثكاخ ذقرير عن

 الوقذم هن

 أكاديويح سيسكى

 

 

 

 

 

 

 



 

أكبدًٚٛخ ػهٗ يغزٕٖ انجبيؼبد   25اطبس انزؼبٌٔ ثٍٛ ششكخ عٛغكٕ ٔانًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد رى اَشبء ػذد فٗ 

قغى ُْذعخ انذبعجبد َٔظى انزذكى ٔانضبَٛخ  –انًصشٚخ ٕٚجذ يُٓب اصٍُٛ ثجبيؼخ انًُصٕسح األٔنٗ ثكهٛخ انُٓذعخ 

 2/2002ٔ رى فٙ  11/2002ثكهٛخ انذبعجبد رى ثبنفؼم رفؼٛم االرفبقٛخ فٙ شٓش 

 

o  .فزخ انفصٕل 

o  طبنت. 120رغجٛم ػذد 

o .ػًم ركبيم ثٍٛ انًقشساد انًُصٕص ػهٛٓب ثبالئذخ ٔ يقشساد االكبديٛخ 

 

  يؼٛذ  يٍ انٓٛئخ انًؼبَٔخ ثقغى ُْذعخ انذبعجبد ٔ انُظى ٔ رى  1يذسط يغبػذ ٔ  1رى رذسٚت ػذد

 يؼزذيٌٕ ثأكبديٛخ عٛغكٕ. اجزٛبص األخزجبساد انًقشسح نٓى ثُجبح ْٔى دبنٛب يذبظشٌٔ

  كبنزبنٙ: 2002ػبو  11ٚزى رذسٚت طالة انقغى يُز شٓش 

o )طالة انفشقخ انشاثؼخ )انزشو األٔل 

o )َٙطالة انفشقخ االٔنٙ )انزشو انضب 
 

 الونحح الوقذهح هن الشركح 

 (:Hardwareهكىناخ هاديح ) .1

 النىع عذد

3 Cisco Routers 

3 Cisco Switches 

1 Cables bundle 

  Softwareهكىناخ   .2

 

 أنشطح األكاديويح 

 ويحيفرح حساب  هجاني للطالب علي هىقع االكاد 

 ويح هجانايعول االهرحاناخ الخاصح تاالكاد 

 ذىفير الوناهج االلكررونيح هجانا للطالب 
 أوجه االستفادة

 يذبٔس كًب ٚهٙ: أسثغًٚكٍ االعزفبدح يٍ انًؼًم ػهٙ 

 .طالة يشدهخ انجكبنٕسٕٚط 1.1

 انًشبسٚغ:طالة  1.2

 .طالة انذسعبد انؼهٛـــب  1.3

 .انًجزًغ انًذَٙ 1.4

 

 طالب هرحلح الثكالىريىس 1.1

طبنت. ٚذسط طالة انقغى يقشساد شجكبد انذبعت يٍ خالل  200-150قغى ُْذعخ انذبعجبد ٔ انُظى ٚهزذق ثّ عُٕٚب فٙ دذٔد 

 يٕصػخ ػهٙ انُذٕ انزبنٙ: طجقب نالئذخ انذاخهٛخ نهكهٛخ صالس يقشاساد
 الوقرركىد 

 الفرقح
 الساعاخ األسثىعيح

 يجًٕع رًشٍٚ يذبظشح اعى انًقشس انقغى انؼهًٙ كىد

3125 CSE 5 2 3 األٔنٙ يقذيخ فٙ شجكبد انذبعت 

3412 CSE 6 3 3 انشاثؼخ رصًٛى ٔ ثشيجخ شجكبد 

3424 CSE 
 (5يقشس اخزٛبس٘ )

 شجكبد األَزشَذ ٔ رطجٛقبرٓب انًزقذيخ
 5 2 2 انشاثؼخ



ًقذيخ يٍ أكبديٛخ عٛغكٕ ػهٙ انُذٕ انيٍ خالل انزكبيم يغ انًبدح انؼهًٛخ  انًبدح انؼهًٛخ انًُصٕص ػهٛٓب ثالئذخ انكهٛخرذسٚظ 

 انزبنٙ:

 

 الوادج العلويح الوقذهه هن سيسكى الوقرر تالئحح القسن

 CCNA- semester 1 هقذهح في شثكاخ الحاسة

 CCNA- semester 2 الرذرية الصيفي لطالب الفرقح األولي

 CCNA- semester 3 ذصوين و ترهجح شثكاخ

 CCNA- semester 4 شثكاخ األنررند و ذطثيقاذها الورقذهح

طبنت فٙ  300-200ٚفٛذ فٙ دذٔد يٍ أ٘ أٌ انفبئذح انًشجٕح يٍ ٔجٕد األجٓضح ٔ انًبدح انؼهًٛخ انًقذيخ يٍ ششكخ عٛغكٕ عٕف  

 .يشدهخ انجكبنٕسٕٚط عُٕٚب

 :طالب الوشاريع 1.2

غ انزخشط انزٙ رذزبط ٕٚظٛف انًؼًم نطالة انغُخ انُٓبئٛخ فٙ يشدهخ انجكبنٕسٕٚط نالعزفبدح يٍ االيكبَٛبد انًؼًهٛخ فٙ يشبسٚ

  يًب ٕٚفش نهطالة االعزفبدح انؼًهٛخ يٍ يشبسٚغ رؼزًذ ػهٙ ْزِ األجٓضح نى ركٍ قٛذ انزُفٛز نٕال  ايكبَٛخ ٔجٕد ْزِ األجٓضح.  األجٓضح

 :طالب الذرساخ العليـــا  1.3

ٚؼزجش انًؼًم يٍ األدٔاد انزٙ رفٛذ طالة انذساعبد انؼهٛب دٛش ٕٚفش نهطالة انجُٛخ األعبعٛخ انزٙ رغبػذْى ػهٙ اجشاء ثؼط 

 انزجبسة انًؼًهٛخ يًب ٚؼطٙ قٕح نهجذش انؼهًٙ ثبنقغى. 

 الوجروع الوذني: 1.4

انجبيؼخ يٍ انكهٛبد انًخزهفخ يٍ خالل يؼًم ُْذعخ انجشيجٛبد ثبنقغى  رذسٚجٛخ نطالةٚكًٍ االعزفبدح يٍ انًؼًم ثؼقذ دٔساد 

 )دٛش أَٓب رؼذ ٔدذح راد طبثغ خبص(.

 

 الرجهيزاخ االنشائيح 

 

و 125يؼًم يغزقم يُز رٕقٛغ االرفبقٛخ ٚجهغ يغبدزّ  إػذادرى 
2

ٔ رى اػبدح رجٓٛض األسظٛبد ٔ انذٕائط ٔ االَبسح ثًب ٚزالئى ٔ ٚخذو 

 انًؼًم.ادزٛبجبد 

 

 انزجٓٛضاد انًؼًهٛخ 
 َظشا نطجٛؼخ انزشغٛم انزٙ رزطهجٓب أكبدًٚٛخ عٛغكٕ  رى رٕفٛش:

  جٓبص دبعت دذٚش ثٕاقغ جٓبص دبعت نكم طبنت. 30ػذد 

 ( ػبسض ثٛبَبدData show ). 

 .ٚجش٘ دبنٛب انؼًم ػهٙ سثط جًٛغ األجٓضح ثبنشجكخ انذٔنٛخ 

 

 

  



 جامعة املنصورة

 لكية الهندسة

 هندسة احلاس بات والنظمقسم 

 
 

 

 

 

  PLCهعول  ذقرير عن

 الوقذم هن

 ونز أكاديويح سي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ايمانا بدور الجامعات فى تطوير الصناعة من خالل اعداد الخريجين لاللتحاق بسوق العمل وكذلك 

التدريب رفع مهارات العاملين فى الصناعة بتدريبهم على احدث التكنولوجيات العالمية. قام مجلس 

الصناعى التابع لوزارة التجارة والصناعة بمد كلية الهندسة بمعمل مجهز باحدث معدات التدريب 

والبرامج فى مجال التحكم اآللى بالتعاون مع شركة سيمنس وذلك من خالل المرحلة الثانية 

 .41/8/8008للمشروع بتاريخ 

 –فس االمكانيات على ثالث مراحل تم تزويد الجامعات المصرية والمعاهد الهندسية بمعامل بن

 –األسكندرية ( المرحلة الثانية )المنصورة  –أسيوط  –عين شمس  –المرحلة األولى )القاهرة 

 المنوفية( –كفر الشيخ  –االسمعيلية  –طنطا 

 ثة باقى الجامعات والمعاهد الخاصة لالمرحلة الثا

 اوال مكونات المعمل :

Order No. MOU 4/2/2007 

QTY REQ. Item description No. 
1 SIMATIC S7 Trainer Package STEP7-2006 1 

2 WINCC Trainer Package RC1024 2 

2 SIMATIC PCS& software trainer package V7.0 3 

10 SCHOOL Package TP 177B DP/PN 4 

10 PLC demo unit 5 

10 Simulation demo unit 6 

10 PC computer 7 

10 LCD Screen 8 

1 Laptop 9 

10 Motor demo unit 10 

5 PI demo unit 11 

5 MIMIC demo unit 12 

10 HMI demo unit + TP177 package 13 

10 SIMATIC S7 PC adapter USB F connection + cable 14 

1 SINUMERIK 810D/810DE/840D/DE SHOPTURN PC  15 

1 SINUMERIK 810D/810DE/840D/DE SHOPMILL PC 16 

1 PCMCIA CP PROFIBUS 17 

5 Compressors 18 

1 Cables & accessories package ( including item 14, 17 ) 19 

2 Software package ( including items 4,5,6,7,15,16 ) 20 

1 Documentation package 21 
 

  



 فى المعمل : ثانيا الدورات التى يمكن عقدها

 1- PLC basic + advanced. 

This course will provide engineers with the skills to install and configure the SIEMENS S7-300/400 PLC 

hardware to program using standard ladder logic and analog functions with Step 7 software, and to utilize 

the system diagnostic functions. 

2- WIN CC ( SCADA ). 

This course will provide engineers with the skills necessary to develop and maintain applications with 

the SIEMENS WIN CC SCADA software. 

3- HMI for operator panels. 

This course will provide engineers with the skills necessary to develop and maintain applications with 

the SIEMENS WIN CC flexible HMI software. 

4- Process Instrumentation. 

This course will provide engineers with the skills necessary to understand the measuring principle for 

pressure and temperature instruments, also to interact with life demo for transmitter and use PDM SW to 

parameterize the instruments. 

5- Motors and Drives. 

This course will provide engineers with the skills necessary to understand the motor drives applications 

and the parameterization for the drives. 

6- PSC7 ( DCS ). 

This course will provide engineers with the skills necessary to develop and maintain applications with 

the SIEMENS PCS7 DCS software. 

  



 جامعة املنصورة

 لكية الهندسة

 قسم هندسة احلاس بات والنظم

 
 

 

 

 

شركح  الوقذم هن هعول ذقرير عن  

العالويح     HP   

  



العالمية يعتبر من أحدث   Hewlett-Packardوالممنوح لقسم هندسة الحاسبات من قبل شركة   HPمعمل 

الوسائل التكنولوجية الالسلكية فى التعليم اإللكترونى حيث أن مثل هذه التقنية تساعد على التفاعل بين الطالب 

والمحاضربشكل فعال وكبير. فباستخدام هذه التقنية يتمكن المحاضر من ارسال أى معلومات فى كافة صورها )نصية 

ز مركزى مما يسهل على الطالب متابعة المعلومات المطروحة. ويتمكن الطالب من صور متحركة ( من جها -صور –

) كبسوالت حاسوبية وهى عبارة أجهزة الب توب صغيرة جدا ( من تلقى المعلومات السلكيا   PC Tabletخالل 

الل األشكال والتعامل معها وارسال تعليقات. وتتميز هذه الكبسوالت بصغر حجمها وامكانية التعامل معها من خ

الماوس( باالضافة شاشات اللمس. توضح األشكال التالية أشكال التعامل المختلفة مع  –التقليدية )لوحة المفاتيح 

 الكبسوالت ومدى دقة حجمها 

 الحصول على المعمل 

فى العملية لكيفية االستفادة من التقنيات المتنقلة الحديثة   2002باالعالن عن مسابقة دولية سنة   HPقامت شركة 

 جامعة مصرية حكومية ومعاهد بحثية وجامعات خاصة  20التعليمية ولقد تقدم فى المسابقة عدد ما يقرب من 

 

 فاز قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم بالمركز األول فى المسابقة وحصل على الآلتى 

 جهاز لوحى  21عدد  -1

 جهاز عرض 1عدد  -2

 عدد واحد ماسح ضوئى وطابعة  -3

 تم توظيف المعمل فى أوجهة النشاطة التالية 

 .طبنت فٙ يشدهخ انجكبنٕسٕٚط عُٕٚب 300-200عٕف ٚفٛذ فٙ دذٔد يٍ  

 طالب الوشاريع: 1.5

ٕٚظٛف انًؼًم نطالة انغُخ انُٓبئٛخ فٙ يشدهخ انجكبنٕسٕٚط نالعزفبدح يٍ االيكبَٛبد انًؼًهٛخ فٙ يشبسٚغ انزخشط انزٙ رذزبط 

 ة االعزفبدح انؼًهٛخ يٍ يشبسٚغ رؼزًذ ػهٙ ْزِ األجٓضح نى ركٍ قٛذ انزُفٛز نٕال  ايكبَٛخ ٔجٕد ْزِ األجٓضح.  األجٓضح يًب ٕٚفش نهطال

 طالب الذرساخ العليـــا : 1.6

ٚؼزجش انًؼًم يٍ األدٔاد انزٙ رفٛذ طالة انذساعبد انؼهٛب دٛش ٕٚفش نهطالة انجُٛخ األعبعٛخ انزٙ رغبػذْى ػهٙ اجشاء ثؼط 

 ؼًهٛخ يًب ٚؼطٙ قٕح نهجذش انؼهًٙ ثبنقغى. انزجبسة انً

 

الشكل التالى يوضح رسم لدائرة الكترونية  قام برسمها المحاضر وتم ارسالها الى جميع الطالب السلكيا ومطلوب 

 تحليلها واعادتها الى المحاضر

 

 

     

 



 


