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اعة العممية بقسم مندوة تعريفية بالج

ىندسة الحاسبات والتحكم تحت 
 ىشام عرفاتد.اشراف

األسبوع األول من 
 1023كتوبر شير ا

3-20-1022 

بعض  –جميع طالب الكمية  2022مدرج 
من شركات الحاسبات والتحكم 

 حيطين بالجامعومن الم

أعضاء  ىيئة التدريس + 
 المجنة العممية بالقسم

 التعريف بالجماعة العممية
وضع تصور لألنشطة والخدمات التى يمكن 

 تقديميا
ندوة عن أىمية المشاركة في 

المسابقات التى تساىم في تمويل 
أقدم  مشاريع التخرج تحت اشراف

 أساتذة القسم 

معمل ىندسة  21/20/1023
 ياتالبرمج

طالب قسم ىندسة الحاسبات 
والنظم بخاصة طالب الفرق 

 النيائية

أحمد د. -رئيس القسم 
 صالح

تحفيز الطالب لممشاركة في المسابقات التى 
 تساىم في تمويل مشاريع التخرج 

وتطبيقاتيا  #Cورشة عمل عن لغة
 تحت اشراف المجنة العممية بالقسم

10-
11/20/1023 

الحاسبات  طالب قسم ىندسة 2022مدرج 
 والنظم والميتمين بألنظمة

أعضاء المجنة العممية 
 بالقسم

تزويد الطالب بأساسيات أحد تقنيات 
 البرمجة الحديثة 

سيمنار لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة 
لدرجة ماجسستير بالقسم تحت عنوان  

أسلوة جدولخ هتكيف لتدفق األعوبل في 

 ثيئخ الوتشبثكبد

معمل ىندسة  1/22/1023
 برمجياتال

طالب الدراسات العميا 
 بالقسم

مناقشة الطالب والوقوف عمى مدى أىمية  أحمد غانم معيد بالقسم
 البحث

سيمنار لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة 
لدرجة ماجسستير بالقسم تحت عنوان  

اطبر لتقيين جودح صفحبد األكبديويخ 

 الوعقدح ثبإلعتوبد علي كيو اى ام

معمل ىندسة  9/22/1023
 البرمجيات

طالب الدراسات العميا 
 بالقسم

حبزم رهسى احود 

هحود عجدهللا )طبلت 

 هبجستير(

مناقشة الطالب والوقوف عمى مدى أىمية 
 البحث

 فترة توقف نظرا النشغال الطالب بأعمال االمتحانات الشفوية والعممية والفصمية 
 

ورشة عمل عن لغة تقنية الواب 
اف وتطبيقاتيا المختمفة تحت اشر 

 المجنة العممية بالقسم 

21-
21/21/1023 

طالب قسم ىندسة  2022مدرج 
الحاسبات والنظم والميتمين 

 بالجديد من التقنيات

أعضاء المجنة العممية 
 بالقسم

تزويد الطالب بأساسيات أحد تقنيات 
 البرمجة الحديثة

تحت اشراف  PLCورشة عمل عن 
 د.محمد شريف

11-
11/21/1023 

قسم ىندسة طالب  2022مدرج 
الحاسبات والنظم والميتمين 

 بأساليب التحكم الحديثة

 د.محمد شريف
 م.محمد معوض

تزويد الطالب بأساسيات وأساليب التحكم 
 الحديثة 
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ورشة عمل عن لغة دوت نت 
ت اشراف وتطبيقاتيا المختمفة تح
 المجنة العممية بالقسم

من  األولاألسبوع 
 1021شير مارس 

طالب قسم ىندسة  2022مدرج 
الحاسبات والنظم والميتمين 

 ببناء األنظمة

أعضاء المجنة العممية 
 بالقسم

تزويد الطالب بأساسيات أحد تقنيات 
 البرمجة الحديثة 

ندوة عن كيفية تسويق مشاريع 
العممية التخرج تحت اشراف المجنة 

 بالقسم

األسبوع األول من 
 1021شير مايو 

مدرج رشاد 
 البدراوى

بعض  –جميع طالب الكمية 
من شركات الحاسبات 
والتحكم من المحيطين 

 بالجامعو

أعضاء  ىيئة التدريس + 
بعض من شركات 

الحاسبات والتحكم من 
 المحيطين بالجامعو

تحفيز الطالب لممشاركة في المسابقات التى 
 تمويل مشاريع التخرج  تساىم في

سيمنار عن ما تم الوصول الييم 
 من تقنيات الصور 

من  األسبوع الثانى
 شير مايو

الميتمين بمجال تقنية  HPمعمل 
 الصور 

د.عبد الحميد فوزى )عائد 
 حديثا من اليابان( 

متابعة ما تم تقديمة خالل فترة الدراسة 
 باليابان

من  بوع الثالثاألس تسجيل لمدكتوراهسيمنار تمييد 
 شير مايو

 Irisالميتمين بمجال HPمعمل 

Recognition  

 مناقشة ما تم الوصول اليو فى البحث  م. نيمة بشرى

األسبوع األول من  سيمنار متابعة بحث دكتوراه
 شير مايو

 مناقشة تقدمو فى مجال الدكتوراه م. محمود بدوى QoSالميتمين بمجال  HPمعمل 

ول من األ  عاألسبو  مشاريع بالقسمسيمنار عام لطالب ال
 1شير 

بعض الشركات ورجال  معامل القسم
طالب الفرقة  -الصناعة

 الثالثة

  طالب الفرقة الرابعة 

ندوة عن أىمية التدريب الصيفى 
 ومجاالتو تحت اشراف أساتذة القسم 

األسبوع األخير من 
 الدراسة

مدرج رشاد 
 البدراوى

بعض  –جميع طالب الكمية 
ت الحاسبات من شركا

والتحكم من المحيطين 
 بالجامعو

أعضاء  ىيئة التدريس + 
 المجنة العممية بالقسم

 التعريف بالجامعة العممية

المؤتمر العممى لمقسم تحت اشراف 
 رئيس القسم 

األسبوع األخير من 
 الدراسة

مدرج رشاد 
 البدراوى

بعض  –جميع طالب الكمية 
من شركات الحاسبات والتحكم 

 ين بالجامعومن المحيط

 دراسة مشاكل الطالب ومقترحاتيم  أعضاء  ىيئة التدريس

 

    

 


