
 

 

 

 :  نموذج لجدول التدريب الصيفى الداخلى1ملحق 

 يزى رحذيذ أسًبء انسبدح انًشرفين ين أعضبء هيئخ انزذريس 

  األولنهصف  انصيفيعهى انزذريت  ثبإلشرافانقبئًين 

 ويزى اعذاد جذول ين قجم انقسى انًخزض عهى اننحى انزبنى

  يىضحب ثه انقبئًين ثبنزذريت وانًىعذ وانًىقع وانىقذ 

 فيًب يهى نًىرج نهجذول انخبص ثبنزذريت انصيفى 

 نطالة انصف األول شعجخ هنذسخ انحبسجبد و اننظى

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 جذول انزذريت انصيفي نطالة انصف األول شعجخ هنذسخ انحبسجبد و اننظى

 (24/7/2114 إنً 7/ 19 )خالل انفخرة يٍ األول األسبىع
 حب إنً انىاحدة ظهرا()يبدأ انخدريب يٍ انسبػت انؼبشرة صبب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
 

 رقى انًجًىعخ

(8) انيىو  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

 

 قىاعذ
 ثيبنبد

 

 ثريجخ
 انزرنذ

 

 رصًيى
 دوائر

 

 شجكبد

 

 رحكى أنظًخ
  يىزعخ
DCS 

 

 قيبسبد

Sensors 

 

 ييكروكنزرونر

 

 رحكى
 ينطقي

  PLCيجريج

 السبت

 اميان اجلندىم/  م/ هشام حلمي م/ محمود سعفان مرامم/  ندا ضيف/م م/محمد صربى م/هنى  صقر م/محمود بدوى األحد
معمل/الكترونيات  

 رقمية
معمل/ الحاسبات  

 المترابطة
معمل/الحاسبان  

 المصغرة
HP معمل/  االلكترونيات  معمل/ برمجة بمعمل/ المحاكاةمعمل/   

 الصناعية
التحكم  معمل/

 االثنين التعاقبي

 

 ثريجخ
 انزرنذ

 

 ىرصًي
 دوائر

 

 شجكبد

 

 قىاعذ
 ثيبنبد

 

 قيبسبد

Sensors 

 

 ييكروكنزرونر

 

 ينطقي رحكى
  PLCيجريج

 

 رحكى أنظًخ
  يىزعخ
DCS 

 الثالثاء

 األربعاء

 مرامم/  اميان اجلندىم/  م/ هشام حلمي م/ محمود سعفان م/محمود بدوى ندا ضيفم/ م/محمد صربى م/هنى  صقر
معمل/ الحاسبات  

 المترابطة
معمل/الحاسبان  

 المصغرة
HP معمل/  معمل/الكترونيات     

 رقمية
االلكترونيات  معمل/ برمجة بمعمل/

 الصناعية
التحكم  معمل/

 التعاقبي
 المحاكاةمعمل/

 الخميس

 رئيس انقسى

 

 

 .غير مسموح بتغيير أماكن التدريب او تجميع المجموعات او السماح الى طالب بالحضور مع مجموعة اخرى 

 عتبر التدريب الغيا.و اال ي  على كل طالب استالم استمارة التقييم من معمل هندسة البرمجيات على ان يقوم بتسليمها فى نفس المكان فى نهاية التدريب 
 .يتم تسجيل الغياب بشكل يومى و غير مسموح للطالب بتخطى نسبة الغياب المحددة 

 جًيغ انسبدة اػضبء هيئت انخدريس ببنقسى :انًشرفىٌ ػهً انخدريب 



 
 جذول انزذريت انصيفي نطالة انصف األول شعجخ هنذسخ انحبسجبد و اننظى

 (7/8/2114 إنً 8/ 2 )خالل انفخرة يٍ  انثبَي األسبىع
 )يبدأ انخدريب يٍ انسبػت انؼبشرة صببحب إنً انىاحدة ظهرا(

 مالحظات:
 

 

 رقى انًجًىعخ

(8) انيىو  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

 

 دوائر رصًيى
 

 شجكبد

 

 قىاعذ
 ثيبنبد

 

 ثريجخ
 انزرنذ

 

 ييكروكنزرونر

 

 ينطقي رحكى
  PLCيجريج

 

 رحكى أنظًخ
  يىزعخ
DCS 

 

 قيبسبد

Sensors 
 السبت

 األحد

 م/ محمود سعفان مرامم/  اميان اجلندىم/  م/ هشام حلمي م/هنى  صقر م/محمود بدوى ندا ضيفم/ م/محمد صربى
معمل/الحاسبان  

 المصغرة
HP معمل/  معمل/الكترونيات     

 يةرقم
معمل/ الحاسبات  

 المترابطة
االلكترونيات  معمل/

 الصناعية
التحكم  معمل/

 التعاقبي
 برمجة بمعمل/ المحاكاةمعمل/

 االثنين

 

 شجكبد

 

 قىاعذ
 ثيبنبد

 

 ثريجخ
 انزرنذ

 

 دوائر رصًيى
 

 ينطقي رحكى
  PLCيجريج

 

 رحكى أنظًخ
 DCS  يىزعخ

 

 قيبسبد

Sensors 

 

 ييكروكنزرونر
 الثالثاء

 األربعاء

 م/ هشام حلمي م/ محمود سعفان مرامم/  اميان اجلندىم/  م/محمد صربى م/هنى  صقر م/محمود بدوى ندا ضيفم/
HP معمل/  معمل/الكترونيات     

 رقمية
معمل/ الحاسبات  

 المترابطة
معمل/الحاسبان  

 المصغرة
التحكم  معمل/

 التعاقبي
ونيات  االلكتر معمل/ برمجة بمعمل/ المحاكاةمعمل/

 الصناعية
 الخميس

 رئيس انقسى

 

 

 اخرى.  غير مسموح بتغيير اماكن التدريب او تجميع المجموعات او السماح الى طالب بالحضور مع مجموعة 

 و اال يعتبر التدريب الغيا.  على كل طالب استالم استمارة التقييم من معمل هندسة البرمجيات على ان يقوم بتسليمها فى نفس المكان فى نهاية التدريب 
 .يتم تسجيل الغياب بشكل يومى و غير مسموح للطالب بتخطى نسبة الغياب المحددة 

 يغ انسبدة اػضبء هيئت انخدريس ببنقسىجً انًشرفىٌ ػهً انخدريب



 نذسخ انحبسجبد و اننظىجذول انزذريت انصيفي نطالة انصف األول شعجخ ه

 (14/8/2114 إن8ً/ 9 )خالل انفخرة يٍ انثبنث األسبىع
 صببحب إنً انىاحدة ظهرا( انخبسؼت)يبدأ انخدريب يٍ انسبػت 

 

 
 رقى انًجًىعخ

(8) انيىو  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

 

 رحكى أنظًخ
 DCS  يىزعخ

 

 قيبسبد

Sensors 

 

 ييكروكنزرونر

 

 ينطقي رحكى
  PLCجيجري

 

 ثيبنبد قىاعذ
 

 انزرنذ ثريجخ
 

 رصًيى
 دوائر

 

 شجكبد

 السبت

 األحد

 ندا ضيفم/ م/محمد صربى م/هنى  صقر م/محمود بدوى اميان اجلندىم/  م/ هشام حلمي م/ محمود سعفان مرامم/ 
االلكترونيات  معمل/ برمجة بمعمل/ المحاكاةمعمل/

 الصناعية
التحكم  معمل/

 التعاقبي
لكترونيات  معمل/ا

 رقمية
معمل/ الحاسبات  

 المترابطة
معمل/الحاسبان  

 المصغرة
HP معمل/     

 االثنين

 

 قيبسبد

Sensors 

 

 ييكروكنزرونر

 

 ينطقي رحكى
  PLCيجريج

 

 رحكى أنظًخ
 DCS  يىزعخ

 

 انزرنذ ثريجخ
 

 دوائر رصًيى
 

 شجكبد

 

 قىاعذ
 ثيبنبد

 الثالثاء

 األربعاء

 م/محمود بدوى ندا ضيفم/ م/محمد صربى م/هنى  صقر مرامم/  اميان اجلندىم/  م/ هشام حلمي انم/ محمود سعف
االلكترونيات  معمل/ برمجة بمعمل/

 الصناعية
التحكم  معمل/

 التعاقبي
معمل/ الحاسبات   المحاكاةمعمل/

 المترابطة
معمل/الحاسبان  

 المصغرة
HP معمل/  معمل/الكترونيات     

 رقمية
 الخميس

 ات:مالحظ
 

 رئيس انقسى 

 

 .غير مسموح بتغيير اماكن التدريب او تجميع المجموعات او السماح الى طالب بالحضور مع مجموعة اخرى 

 دريب الغيا.و اال يعتبر الت  على كل طالب استالم استمارة التقييم من معمل هندسة البرمجيات على ان يقوم بتسليمها فى نفس المكان فى نهاية التدريب 
 .يتم تسجيل الغياب بشكل يومى و غير مسموح للطالب بتخطى نسبة الغياب المحددة 

 انًشرفىٌ ػهً انخدريب 
 

 جًيغ انسبدة اػضبء هيئت انخدريس ببنقسى



 جذول انزذريت انصيفي نطالة انصف األول شعجخ هنذسخ انحبسجبد و اننظى

 (21/8/2114 إنً 8/ 16 )خالل انفخرة يٍ انرابغ األسبىع
 صببحب إنً انىاحدة ظهرا( انخبسؼت)يبدأ انخدريب يٍ انسبػت 

 

 مالحظات:

 رقى انًجًىعخ

(8) انيىو  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

 

 ييكروكنزرونر

 

 كىرح
 ينطقي

  PLCيجريج

 

 رحكى أنظًخ
 DCS  يىزعخ

 

 قيبسبد

Sensors 

 

 دوائر رصًيى
 

 شجكبد

 

 قىاعذ
 ثيبنبد

 

 ثريجخ
 انزرنذ

 السبت

 األحد

 م/هنى  صقر م/محمود بدوى ندا ضيفم/ م/محمد صربى م/ محمود سعفان مرامم/  اميان اجلندىم/  م/ هشام حلمي
االلكترونيات  معمل/

 الصناعية
التحكم  مل/مع

 التعاقبي
معمل/الحاسبان   برمجة بمعمل/ المحاكاةمعمل/

 المصغرة
HP معمل/  معمل/الكترونيات     

 رقمية
معمل/ الحاسبات  

 االثنين المترابطة

 

 ينطقي رحكى
  PLCيجريج

 

 أنظًخ
 رحكى
  يىزعخ
DCS 

 

 قيبسبد

Sensors 

 

 ييكروكنزرونر

 

 شجكبد

 

 ثيبنبد قىاعذ
 

 ثريجخ
 انزرنذ

 

 رصًيى
 دوائر

 الثالثاء

 األربعاء

 م/محمد صربى م/هنى  صقر م/محمود بدوى ندا ضيفم/ م/ هشام حلمي م/ محمود سعفان مرامم/  اميان اجلندىم/ 
التحكم  معمل/

 التعاقبي
االلكترونيات  معمل/ برمجة بمعمل/ المحاكاةمعمل/

 الصناعية
HP معمل/  معمل/الكترونيات     

 رقمية
اسبات  معمل/ الح

 المترابطة
معمل/الحاسبان  

 المصغرة
 الخميس

 رئيس انقسى

 
 انخدريس ببنقسىجًيغ انسبدة اػضبء هيئت  :انًشرفىٌ ػهً انخدريب 



 

 

 

 

 

 وانسبدح انقبئًين ثبالشراف  قبئًخ ثأيبكن انزذريس

 

 االشراف المكان
 ا.د. مفرح سالم + د. عمرو ثابت معمل/ الحاسبات المترابطة

 ا.د. هشام عرفات  معمل/الكترونيات رقمية
 + د.شريف حسيند . محمد شريف  معمل/المحاكاة

 د. مصطفى الحسينى + د. أميرة معمل/التحكم التعاقبي
 ا.د. على الدسوقى معمل/الحاسبان المصغرة

 ا.د. صبرى سرايا معمل/برمجة ب
 أ.د. أحمد صالح + د. لبيب   HP معمل

 ا.د. فايز جمعة معمل/االلكترونيات الصناعية
 



 

 

 : نموذج التقييم للتدريب الداخلى2ملحق 

 
 يزى ئعذاد نًىرج رقييى نهزذريت انصيفى 

 ين قجم انقسى انًخزض عهى اننحى انزبنى

 يىضحب ثه انًىاضيع انزى رى رنبونهب خالل فزرح انزذريت  

 ين أثنبؤنب انطالة يهإهب ثعنبيه ونرجى

 ورسهيًهب فى آخر يىو ين أيبو انزذريت انى  

 سيذ انًخزض ين انقسى وانًسئىل عن جًع انغيبةان

  رقييى نهزذريت انصيفى يًب يهى نًىرج ف

 نطالة انصف األول شعجخ هنذسخ انحبسجبد و اننظى

 
 



 … Computer Engineering and Systems Department …  

 Evaluation Form  

Name (Optional): …………………………………………………………………………………. 

Computer Courses  Control Courses 

Networks  كبثشب  

Day 1: Network Review, Basic Router 

configuration. 

Day 2: Basic Router configuration (Cont.). 

Day 3: client-server model, servers, 

configuring web server (Apache, IIS).  

Evaluation  انخقييى  
o هم حري اٌ انًحخىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بخغطيت جًيغ انًىاضيغ 
 
o يب يدي اسخفبدحك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بؼرض انًىضىع بشكم جيد 
 

 PLC    ححكى يُطقي يبريج 

Day 1: architecture of control system & 

comparison between types of controllers.  

Day 2: Architecture of PLC System, 

difference between PLC types. 

Day 3: Programming PLC using ladder, 

how to design interface circuit of PLC. 

Evaluation  انخقييى  
o هم حري اٌ انًحخىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بخغطيت جًيغ انًىاضيغ 
 
o يب يدي اسخفبدحك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بؼرض انًىضىع بشكم جيد 
 

Digital Design  حصًيى دوائر 

Day 1: Combinational circuits, Construct half 

adder circuit (Experiment), Construct Full adder 

circuit (Experiment), 

Day 2: binary Adder Subtractor (Experiment), 

magnitude comparator (Experiment).  

Day 3: Multiplexers & Decoders 

(Experiment). 

Evaluation  انخقييى  
o هم حري اٌ انًحخىي يُبسب 

 

 

o هم قبو انًحبضر بخغطيت جًيغ انًىاضيغ 
 
o يب يدي اسخفبدحك يٍ انًىضىع 
 
o  بؼرض انًىضىع بشكم جيد انًحبضريقىو 

 

Sensors    قيبسبث 

Day 1: Instruments types, active and 

passive sensors, switches, relays, 

solenoid & power control. 

Day 2,3: Eagle program, experiment, 

different types of sensors. 

Evaluation  انخقييى  
o هم حري اٌ انًحخىي يُبسب 

 

 

o هم قبو انًحبضر بخغطيت جًيغ انًىاضيغ 
 
o يب يدي اسخفبدحك يٍ انًىضىع 
 
o  بؼرض انًىضىع بشكم جيد انًحبضريقىو 

 

Database  بَبثقىاػد بي  

Day 1: introduction to database, data modeling 

Day 2: SQL, Oracle architecture, Tables, 

constrains on tables.  

Day 3: retrieving data using SQL, Grouping 

data, Grouping Functions, Joins.  

Evaluation  انخقييى  
o هم حري اٌ انًحخىي يُبسب 

 

o خغطيت جًيغ انًىاضيغهم قبو انًحبضر ب 
 
o يب يدي اسخفبدحك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بؼرض انًىضىع بشكم جيد 
 

Microcontroller     

Day 1: Definition & architecture of 

microcontroller, memory maps, interrupt 

systems. 

Day 2: PIC microcontroller family. 

Day 3: PIC programming, port 

commands, using LCD. 

Evaluation  انخقييى  
o هم حري اٌ انًحخىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بخغطيت جًيغ انًىاضيغ 
 
o يب يدي اسخفبدحك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بؼرض انًىضىع بشكم جيد 
 

Internet Programming   بريجت

  اَخرَج

Day 1: Introduction to web programming, 

static and dynamic pages, HTML language 

Day 2,3: Programming using Javascript. 

Evaluation  انخقييى  
o هم حري اٌ انًحخىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بخغطيت جًيغ انًىاضيغ 
 
o يب يدي اسخفبدحك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بؼرض انًىضىع بشكم جيد 
 

DCS     أَظًت انخحكى انًىزػت 

Day 1: Definition of control system & 

its components.  

Day 2,3: Architecture of PLC System, 

DCS Theory and applications& SCADA 

system. 

Evaluation  انخقييى  
o هم حري اٌ انًحخىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بخغطيت جًيغ انًىاضيغ 
 
o يب يدي اسخفبدحك يٍ انًىضىع 
 
o ًحبضر بؼرض انًىضىع بشكم جيديقىو ان 
 

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  ىػب يبَ اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق  ال َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

  َىػب يب اوافق  وافق حًبيبا

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب

 اوافق ال  َىػب يب اوافق  اوافق حًبيب



 


