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 وموارد التعلیم اإلمكانات المادية

 االســتیعاب علــى حیــث أنھــا تســاعد الطالــب التعلیمیــة العملیــة أركــان مــن أساســیا مــوارد الــتعلم ركنــا أصــبحت

قاعــات والتحصیل. ومن ھذا المنطلق حرصت جامعــة فــاروس علــى تجھیــز كلیاتھــا بأحــدث اإلمكانــات الماديــة مــن 

المعامــل وأمــاكن المحاضــرات  فيأحدث األجھزة ـ االلكترونیة  المكتبة ـالمكتبات  ـالعیادات  ـالمعامل  ـ تللمحاضرا

  العملیة التعلیمیة. فيتساعد علي الوصول إلى االرتقاء المنشود  والتي

  

  المقومات المادية بجامعة فاروس جدول يبین بعض
  

  العدد  الموارد واإلمكانات المادية

 32  قاعات المحاضرات

  123  الفصول الدراسیة

  6  300المدرجات سعة 

  111  المعامل

  7  عیادات األسنان

  5  المكتبات

  1  قاعة االستذكار للطالب

  1  مركز نسخ وتصوير

  64  كاسیت لألغراض التعلیمیةأجھزة 

 4  أجھزة التلیفزيون لألغراض التعلیمیة

 video conference)أجھزة الفیديو كونفرنس 
system) 3  لألغراض التعلیمیة  

  Data show  115أجھزة 

  6  الديجیتال)وأجھزة الكامیرات (الفیديو 

  1  السبورة الذكیة المتنقلة

  10  المالعب

  4  قاعات التدريب

  1  القاعة الكبرى

  1  المسرح الطالبي
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 قاعات المحاضرات والفصول الدراسیة

ً وعــدد  300مــدرجات بســعة  6طالــب وعــدد  150بســعة  للمحاضــراتقاعة  32 عددتضم الجامعة  قاعــات  128طالبــا

ً بالوســائل الســمعیة والبصــرية مثــل  35دراســة متعــددة األغــراض بســعة  ً جیــدا ــزا ً، كــالً مــنھم مجھــز تجھی طالبــا

  :باألتيض وإظھار بیانات، ومزودة المیكروفون، وأجھزة عر

 شاشات عرضـ       داتا شوـ 

  أدوات سمعیة وبصريةـ     ديجتال بروجكتر ـ 

  لوحات شرح تفاعلیةـ      انترنت السلكيـ 

  

    

    

  

  المكتبات وقاعات االطالع

تقـــدم مكتبـــات جامعـــة فـــاروس خـــدماتھا لطـــالب الكلیـــات 

اصة، ووفــرت ـتباتھا عناية خـــالمختلفة، وقد أولت الجامعة مك

تب والمراجــع فــي ـموعاتھا من الكـوارد كافیة إلثراء مجـلھا م

نیات الحديثة، واســتخدام ـصات المختلفة، وإدخال التقـالتخص

تح المكتبات أبوابھا لخدمة روادھـــا ـتكنولوجیا المعلومات. وتف

دد ـيومیــا عــ تفید مــن خــدماتھاـطوال الیــوم الدراســي، ويســ

  الع أو ـیئة التدريس من خالل االطـبیر من الطالب وأعضاء ھـك
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أجھزة الكمبیوتر إلعداد األبحاث أو الدخول على اإلنترنت لجمع المعلومات العلمیة. وباإلضافة  ستعمالااالستعارة أو 

توجد بالجامعة قاعات لالطالع تتیح المناخ الھادئ للطالب لالستذكار والتحصیل واستخدام اإلنترنــت  ,إلى المكتبات

  الھوائي فیما بین أوقات المحاضرات أو الحصص العملیة.

  

  المكتبة اإللكترونیة

حرصا من جامعة فاروس على تطوير وتنمیة معلومات الطلبة والمحاضــرين، قامــت الجامعــة 

من خالل  علیھا اكبر المكتبات اإللكترونیة حیث أصبح بإمكان الطالب الدخول فيبالتسجیل 

  .شبكة الجامعة

 

  خدمة النسخ والتصوير

المحاضــرات ومــذكرات  يقــوم بطبــع (Copy Center)لتوفیر المادة العلمیة للمقررات، أنشأت الجامعة  مركــزا للنســخ 

مبنــى  فــيالحصص العملیة بأسعار خاصة لطالب الجامعة. ويتوسط مركز النسخ جمیع كلیــات الجامعــة حیــث يقــع 

  الكلیات النظرية.

  

  الخدمة اإللكترونیة

تــوفیر خــدمات إلكترونیــة تعمل جامعة فاروس علــى 

متمیزة لطالبھا لــدفع العملیــة التعلیمیــة وذلــك مــن 

خـــــــــالل الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي للجامعـــــــــة 

)www.pua.edu.eg وخدمـــة اإلنترنـــت الالســـلكیة (

  والبريد اإللكتروني الجامعي للطالب. 

ويحتــوي الموقــع اإللكترونــي للجامعــة علــى العديــد 

ــى  ــع مــن المعلومــات الھامــة التــي ينبغــي عل جمی

طالب الجامعة معرفتھا والرجوع إلیھا باستمرار مثــل 

ـــاديمي  ـــويم األك ـــة والتق ـــار الھام ـــات واألخب اإلعالن

ــة ــوائح األكاديمی ــد والل ــرامج ب والقواع ــى الب اإلضــافة إل

ما يمكــن أيضـــا ـالدراسـیة للكلیات والجــداول الدراســـیة والمــادة العلمـــیة للمـــحاضرات والحصـــص العملیة.كــ

    معظمفي  (Wireless Internet)اإلنترنت الھوائي  خول على شـبكة المعـلومات الدولیة عن طريقللطـالب الد
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مناطق الجامعة مما يساعدھم في االطالع على المواقع العلمیة العالمیة باإلضافة إلــى إنجــاز األبحــاث والواجبــات 

  الدراسیة المطلوبة منھم أثناء فترة تواجدھم بالجامعة. 

البريد اإللكتروني الجامعي للطالب من أھم الخدمات اإللكترونیة التي تقدمھا الجامعة لطالبھــا، وھــو وســیلة ويعتبر 

  اتصال رسمیة ومعتمدة بین الجامعة والطالب.
 

 معامل الحاسب اآللي

ً مقســمة  35بإجمــالي وأجھــزة حاســب آلــي بملحقاتھــا  6بنشات سعة كل بــنش  6المعمل مجھز بعدد  - جھــازا

شبكة المعلومات الداخلیــة للجامعــة والتــي تتبــع إدارة باألجھزة متصلة وعلي عدد الطالب خالل الحصة العملیة 

  مركز تكنولوجیا المعلومات بالجامعة.

توجد وحدة بروجیكتور عارضة بكل معمل لشرح الدروس والبرامج المختلفــة للطلبــة عــن طريــق جھــاز الحاســب  -

ً ســبورة احتیاطیــة متحركــ والخــاص بالســادة أعضــاء ھیئــة التــدريس. (Master PC)ي الرئیســ ة كمــا يوجــد أيضــا

  .للمساعدة في الشرح أثناء العرض

تكییــف للمحافظــة علــي  أجھــزة 3وكل معمل مجھز بستائر خاصة لجعل الرؤية واضحة أثناء العرض وكذلك عــدد  -

  درجة حرارة األجھزة، ومزود بوسائل األمن الصناعي.
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 قاعات التدريب

تضم جامعة فــاروس أربــع قاعــات للتــدريب مجھــزة بأحــدث الوســائل التكنولوجیــة ووســائل العــرض وكــذلك األجھــزة 

 -السمعیة والبصرية مثل:

  داتا شو مثبتة بالسقف 

  معلق"شاشة داتا شو" 

  بكل قاعةتكییفات 

 كمبیوتر  أجھزة 

  كيلالسوحدة انترنت Access Point 

 Flip chart stand 
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  :الجامعة كلیات فيد التعلم الخاصة موار يليوفیما 

  والً: كلیة الصیدلةأ

 ً    معامل ومختبرات مجھزة إلكترونیا

 فارماكولوجيـ معمل  2 -

 عقاقیر ونباتات طبیة وكیمیاء العقاقیر ـمعمل  2 -

تحلیلیة وكیمیاء عضوية  كیمیاء عامة وكیمیاء ـمعمل  4 - 

 ةوصیدلی

 كیمیاء حیوية ومیكروبیولوجي ـمعمل  4 -

 معمل صیدالنیات 4 -

 معمل توكید الجودة 2 -

 معمل فیزياء حیوية  1 -

 العمليكل معمل مجھز بأحدث الوسائل واإلمكانات الالزمة حسب التخصص لتمكین الطالب من التطبیق 

للمقررات وإجراء التجارب المعملیة، وقد تم تجھیز كل معمل بوسائل األمن الصناعي والصحة المھنیة، كما 

  يتوسط كل معملین غرفة للتحضیر.

 

    بیت الحیوان

يتوافر بجامعة فاروس مبنى لبیت الحیوان يتكون من طابق واحد به أربع غرف 

مكیفــة الھــواء ومــزودة بحوامــل متعــددة األرفــف الســتیعاب أقفــاص الجــرذان 

(فئــران التجــارب). ويحتــوى بیــت الحیــوان علــى فئــران مــن ســاللة (ســبراج 

تیاجــات داولى) بمختلف األوزان وكذلك أنواع مختلفة مــن األرانــب لتغطیــة اح

طــالب الفــرق المختلفــة للتجــارب العملیــة وكــذلك األبحــاث الخاصــة بطــالب 

الدراسات العلیا بكلیة الصیدلة، ولضمان جودة األداء داخــل بیــت الحیــوان تــم 

مجموعــة  إلىإسناد عملیة إعاشة الفئران والتغذية والتربیة والتدابیر الصحیة 

   من العاملین المدربین تدريبا جیدا.
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  الصیدلیة التعلیمیة لتدريب الطالب

 الذي الداخلييتم تنفیذ برنامج التدريب الصیدلي  ھاوفی

صمم لتدريب وتزويد الطالب بالمھارات والمعرفة 

بھم خبرة ممارسة العمل الصیدلیة الالزمة وإكسا

 األھلیةالصیدلیات  فيذلك بمحاكاة ما يحدث و الصیدلي

  .(التعلیم بالمحاكاة)
  

 

  األدوية التعلیميمصنع 

حرصت كلیة الصیدلة والصناعات الدوائیة في جامعة فاروس 

 تجھیزهألدوية التعلیمي حیث تم باإلسكندرية على إنشاء مصنع ا

بھدف إطالع طلبة الكلیة على أحدث  2008في عام  هافتتاحو

   .صیاغة األشكال الصیدلیة المختلفة فيالتقنیات المطبقة 

  وحدتین: إلىھذا وينقسم المصنع 

 األدويــةوفیه يتم تعلــیم الطلبــة كیفیــة إنتــاج  :األدويةوحدة تصنیع 

الكبسوالت والتحامیل والمســتحلبات والھالمیــات وغیرھــا. و بأشكالھا المختلفة مثل األقراص المغلفة وغیر المغلفة

االھتــزازي، وحــدة ضــغط وتشــمل المعــدات المســتخدمة خــالط، وحــدة تصــنیع الحبیبــات الجافــة والرطبــة، الغربــال 

 .األقراص، وحدة طالء وتغلیف األقراص، وأفران ووحدات خلط رقمیة عالیة السرعة، وغیرھا

وذلك بتنفیذ اختبارات  إعدادھاوفیه يتم تعلیم الطلبة كیفیة التقییم ألشكال الصیدلیة التي تم  وحدة مراقبة الجودة:

، ھانسون لقیاس درجة الــذوبان روحدة اختباومحددات مراقبة الجودة، وذلك باستخدام معدات مختلفة بما في ذلك 

الھشاشــة، وحــدة اختبــار تفكــك التحامیــل، وحــدة اختبــار  اختبــارالقساوة، وحدة  اختباروحدة اختبار التفكك، وحدة 

ً جیدا.ھذا ويتم  .وقیاس اللزوجة وغیرھا   تشغیل وصیانة المعدات من قبل أفراد مؤھلین ومدربین تدريبا

  

  والمناقشات البحثیة مدرج خاص بمناقشة الرسائل

 مناقشــة لاألجھزة السمعیة وشاشة عرض خاصــة مدرج مجھز ب

طالــب فــي  100الرسائل وحلقات النقاش وعرض األبحاث ويسع 

 الدور السادس بالكلیة.

 مجھــزة بــاألجھزة ا وطالبــ 40كــل منھــا تســع  تانراســیعتــان دقا

 السمعیة والبصرية وأجھزة العرض في الدور الخامس بالكلیة.
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  المعامل البحثیة

 معمل مركزي لألجھزة العلمیة بالدور السادس بالكلیة.

  2م 32عدد ســتة معامــل بحثیــة منفصــلة مســاحة كــل معمــل 

 بالدور السادس بالكلیة.

 والسادس.تحضیر بالدور الخامس  تاغرف 

  

  وحدة الصیدلة اإلكلینیكیة والممارسة الصیدلیة  

جھاز كمبیوتر في  45مجھز بعدد و 2م170مساحه كل منھما  نمعمال

كما تحتوى الوحدة على األجھزة  .كل معمل متصل بشبكة االنترنت

وأجھزة العرض وبرامج الكمبیوتر   LCDالبصرية والسمعیة وشاشات

  ."Dry Labs"الستعمالھا 

  

  

ً: كلیة طب األسنان   ثانیا

ً ممختبرات معامل و   جھزة إلكترونیا

 6 دیمعامل فانتوم ھ  

 4  األغراض متعددةمعامل  

 1  لتركیبات األسنان مركزيمعمل  

 4 معمل تركیبات األسنان  

 1 معمل فیزياء  

  

  معمل األسنان المركزي

  :يتكون المعمل المركزي من ثالث غرف

   .الصناعیة، وھي مجھزه ألعمال صب المقاسات وتجھیزھا باالستعاضة خاصة :األولي

 وھي ذات مساحة كبیرة حیث يوجد بھا غرفه داخلیة للبورسلین معزولة عن المساحة الكلیة. :الثانیة

الستقبال ومساحه الغرفة تؤھلھا  .البورسلینمجھزه لعمل حاالت الھیكل المعدني وتجھیز حاالت  :الثالثة

  .العملیةعدد كبیر من الطلبة أثناء المشاھدات 
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  العیادة الخارجیة

  ــن ً م ــا ــةانطالق ــي  رؤي ــائمین عل ــةالق ــدور االجتمــاعي  بأھمیــة الجامع ال

وللمساھمة في رفع مستوي الخدمــة الصــحیة فــي مجــال طــب األســنان 

ً علي الصحة العامة قامت كلیة  باإلسكندرية والمناطق المحیطة بھا وحرصا

لطــب األســنان  الخارجیــةجامعــه فــاروس بإنشــاء العیــادات  ـ طب األسنان

وتجھیزھا وتأسیسھا بأحدث ما وصل إلیه العلم من تكنولوجیا متقدمه فــي 

  ھذا المجال الحیوي.

  التعلیمیة بالكلیة ويقوم فريق العمل المتخصص بالعیادات بالتعاون مع الھیئة

وحــدات  10ھــزة بعــدد من أعضاء ھیئة التدريس والھیئة المعاونة بعالج المرضي وذلك مقابل أجر رمزي، وھــى مج

  .العدوىومرفق بھا غرف التعقیم المعدة بأحدث األجھزة في مجال مكافحة  متكاملة حديثة

  

 الرئیسیة األسنان طب عیادات

كلیه طب األســنان وجــود  ـتمیز جامعه فاروس  التياألشیاء  من

 التعلــیمبمســتوي يواكــب متطلبــات  الطلبة عیادات لتدريب سبع

  -وحدة للعالج، والغرض من إنشائھا: 36بكل منھا  ،الحديث

  تدريب طالب السنوات النھائیة وطلبة االمتیاز من خريجي الكلیة

 ومن الوافدين.

 خدمه العالج  ي عن طريق تقديمخدمه المجتمع السكندر

  المجاني للمرضي من كل المستويات.

 بیانات  وخارجھا عن طريق إمداد الباحثین بقاعدة الجامعةلمساھمة في تطوير البحوث العلمیة من داخل ا

  التي قد يحتاجون إلیھا إلنجاز بحوثھم العلمیة. المرضیة شاملة عن الحاالت
  

 مخزن األدوات التعلیمیة

 احتیاجــاتمستودع األسنان الكامل للمواد التعلیمیــة إلثــراء 

  الخبرات التعلیمیة.
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  قسم األشعة

جامعة فاروس بأن لــديھا واحــدة  ـتفتخر كلیه طب األسنان 

 لطب األسنان.  المتخصصة األشعةمن أفضل وحدات 

ً  9حیث يوجد بھا  ً ومتطــورا ً حــديثا غرف أشعة مجھزة تجھیزا

لخدمة العملیة التعلیمیة بالكلیة وللمســاھمة فــي خدمــة 

ُقدم خدمه األسنان لكل الحاالت:    -المجتمع السكندري، وت

  أشعة بانوراما .1

  أشعة أسنان صغیره متنوعة. .2

  أشعة سیفالو متريه .3

  

  ا يلي:ى الدراسات العلیا ويشمل مإنشاء مبن تموقد 

 :تقع في الدور الثاني من مبنى الدراسات العلیا وتستخدم في حاالت غــرس األســنان وكــذا  غرفة العملیات

  -التركیبات الناتجة عن الكسور أو السرطان لطالب الدراسات العلیا وتشتمل على األجھزة اآلتیة:
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

   

  الكمیة  اسم الجھاز  م.

 1  (Electric operating table)ترابیزة عملیات كھربائیة  .1

 1  (operating light LED)  علويكشاف   .2

 1  (Diathermy) جھاز كي جراحي  .3

 2 (Suction Pump)جھاز شفط   .4

 2 (Stretcher) تروللي   .5

 4 (ICU Bed) سرير ھیدرولیك   .6

 Syring Pump + Local IV Stand)(  4 سرنجة التخدير  .7

 Anesthesia( 1جھاز تخدير (  .8

 CO2 )Patient Monitor + CO2(  1مونیتور +   .9

 Patient Monitor (  1مونیتور (  .10

 Defibrilator(  1جھاز صدمات (  .11

 1 جھاز تعقیم ـ غرفة عملیات  .12

 Airator)(  1اريتر    .13

 1 جھاز كمبرسور  .14

 1 اسطوانة اكسجین  .15
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 :جھــاز أشــعة2) وحــدات أســنان باإلضــافة إلــى عــدد (4مجھــزة بعــدد ( عیادة الدراسات العلیا (per apical  

 ) جھاز كومبین.1متحرك على عجل باإلضافة إلى وجود عدد (

 

 :نجزئییمقسمة إلى  غرفة التعقیم:- 

) وكافــة Autoclave vaculor Germanyومــزود بجھــاز أوتــوكالف ( ،تعقــیم التــي تحتــاجالجــزء األول: األدوات  -

  مستلزمات التعقیم. 

) High suctionالجزء الثاني: غرفة لحفظ األدوات المعقمة وبھا دوالیــب حفــظ األدوات المعقمــة وبھــا جھــاز ( -

 لخدمة وحدات األسنان بالعیادة.

  

 :ويشتمل على ما يلي معمل أجھزة الدراسات العلیا: 

 

  الكمیة  اسم الجھاز  م.

1.  Micro motor for implantology  1 

 1  میكرسكوب الستخدامات طب األسنان  .2

3.  Piezotome solo led +4 kit 1 

4.  Semi adjustable articulator model 5030 5  

5.  CAD CAM 1 

 4  جھاز میكروموتور جراحي  .6

7.  Cone Beam Morita R100 Japan  1 

 Sand Plast 2رمالة   .8

 Polishing Motor  1موتور تلمیع   .9

 Bench Motor 4موتور بینش   .10

  Vaccum Mixer 2خالط   .11

 Trimmer 1تريمر   .12

 Hand Piece 8ھاند بیس تركي   .13

 Motor Cable  8موتور معلق   .14

 Double Trimmer  1تريمر مزدوج   .15

 Amalgamator  1أمالجمیتر   .16

 

 :كرسي انتظار مرضى.36عدد (ب مجھز مكان انتظار المرضى ( 

 

 :كومبريسور + جھاز شفط عملیات.ب مجھزه غرفة الغازات  
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  : كلیة الھندسةثالثا

ً مــن المعامــل و ً كبیــرا حــدث الــورش الھندســیة المتخصصــة والمجھــزة بأحــدث األســالیب اتضم كلیة الھندسة عــددا

والتــي تضــم  كما أسست كلیة الھندسة بالجامعة معامل الختبار المــواد،مبنى خاص ملحق بالكلیة، فيالھندسیة 

مجموعة من األجھزة العلمیة الحديثة التي تستخدم في إجراء العديد من االختبارات الھندسیة التي تخدم مختلــف 

األغراض الصناعیة واإلنشائیة وذلك بأسعار منافسة مــع إصــدار شــھادات موثقــة مــن المعمــل باإلضــافة إلــى إصــدار 

   دنیة المستوردة.شھادات مطابقة لجودة وطرق التصنیع للمنتجات المع

  
  -:اآلتیةوتضم الكلیة المختبرات والورش 

  
  العدد  نوع المختبر  م

  8 معامل كمبیوتر  1

  1 معمل اآلالت الكھربائیة  2

  1 معمل قوى كھربائیة  3

  1 معمل كھرباء انالوج  4

  1 معمل كھرباء مايكروويف  5

  1 معمل اللیزر والطبع  6

 ICDL 3معمل   7

 1 معمل الطاقة  8

 1 ورشة میكانیكا الموانع  9

 1 ورشة النجارة  10

 1 ورشة التشكیل  11

 1 ورشة ماكینات  12

 1 معمل الخرسانة  13

 1 معمل التربة  14

 1 خواص مواد  15

 2 معمل فیزياء  16

 1 اآلليالتحكم   17

 1 معمل مساحة  18

 1 الكیمیاء العضوية  19

 1 الداخلي االحتراق  20

 1 التحلیلیةالكیمیاء   21

 1 المھارات الھندسیة  22

 1 الكیمیاء العامة  23

 1 الدوائر الكھربیة  24

 1 المشاريع  25

 1 الحراري االنتقال  26

  

  

   



 وموارد التعلیم اإلمكانات المادية بالجامعة      (النشأة ـ التطور ـ التمیز)  جامعة فاروس باإلسكندرية

)34(  

  

  معمل قوى كھربائیة

  

  

 میكروبروسیسورمعمل  معمل اللیزر 

 معمل اآلالت الكھربیة معمل الطاقة

 ورشة تعلیم صناعي ورشة تشغیل
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  ورشة خواص المواد

  نجارةورشة 

  معمل مھارات ھندسیة
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  والمعامالت الدولیة الدراسات القانونیة : كلیةرابعا

  

 التدريبیةالمحكمة 

حیاتھم  صممت المحكمة التجريبیة لكي تنمي مھارات الطالب العملیة بطريقة احترافیة حتى تساعدھم في

العملیة ومستقبلھم المھني. في عصرنا الحالي دراسة القانون ال تقتصر على الدراسة والمعرفة النظرية الجیدة 

  فقط ولكنھا تعتمد بشكل أساسي على إمكانیة استخدام القانون كأداة عملیة تتطلب الكثیر من المھارات.

 ً المعرفة القانونیة يجب أن يصحبھا الفھم الجید والمھارات التحلیلیة ولكن الممارس للمھنــة يجــب أن يكــون قــادرا

  على تقديم وتحضیر القضیة، مجادلة الخصم، كشف الحقائق المتناقضة. 

 قع العملــي.وھذا ھو دور المحكمة التجريبیة في تدريب الطالب على تلك المھارات لیألفوھا قبل احتكــاكھم بــالوا

  نیة والتعلم الذاتياوتعتمد طرق استخدام المحكمة التدريیة على طريقة المحاكاة والزيارات المید
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  : كلیة السیاحة وإدارة الفنادقخامسا

 نجوم 5غرفة فندقیة 

وذلك لتدريب الطالب على معرفة احتیاجات النزالء وكیفیــة إشــباع 

طبقــا لمســتوى الفنــادق العالمیــة, وھــي تماثــل  االحتیاجاتھذه 

ــوم وتحتــوي علــى عــدد  ً، منطقــة  2جنــاح كامــل للن ــا ً فردي ســريرا

جلوس، كابل تلیفزيون، بار صغیر، صندوق أمانات شخصي، ومكتب 

لخدمة رجــال األعمــال، وتلیفــون وفــاكس وخــدمات االنترنــت، كمــا 

صــیة تشمل الغرفة على حمــام مجھــز بكافــة أدوات النظافــة الشخ

   (تعلم بالمحاكاة ـ دراسات الحاجة) .وكل ما يحتاجه النزيل

   مطبخ تعلیمي

بأحــدث اإلمكانیــات وأفضــل المعــدات  تجھیــزهالمطبخ التعلیمي تم 

لتقــديم أعلــى مســتوى لخــدمات األغذيــة والمشــروبات بالفنــادق 

مكن الطالب من إعداد وتجھیز وتحضیر جمیع أنواع تالعالمیة، حتى 

األطعمة بأسالیب الطھي الدولیة وذلك بأقسام المطبخ المختلفــة 

. الحلويــات) ـالقســم الســاخن  ـالقسم البارد ـ (قسم المخبوزات 

 تعلم بالمحاكاة والتدريب العملي ـ تعلیم تعاوني)(

   

  المطعم التعلیمي

أحــدث أســالیب وفنــون تقــديم المطعــم التعلیمــي يقــدم للطالــب 

ً للمســتويات العالمیــة مــن حیــث أعــداد  األغذية والمشروبات طبقا

قوائم الطعــام وخــدمات األغذيــة وطــرق تناولھــا، وتلبیــة احتیاجــات 

صــیني وت من فضیات العمالء والرواد حیث أنه مجھز بأفضل المعدا

 اوني)(تعلم بالمحاكاة والتدريب العملي ـ تعلیم تع .وزجاجیات ومفارش

  

 مكتب السیاحة

مكتب مزدوج االســتعمال حیــث مصــمم لشــركة ســیاحیة ووكالــة 

ســفر حیــث يقــوم بتــدريب طــالب قســم الســیاحة علــى أعمــال 

 باســتخدامشــركات الســیاحة ووكــاالت الســفر وشــركات الطیــران 

نظــام الحجــز " امــاديوس" األكثــر اســتخداما فــي معظــم شــركات 

الطیران العالمیة وأيضا إعطاء الطالب المعرفة األساسیة عن أعداد 

(تعلــم ذاتــي ـ تعلــم  وتخطیط وتنظیم البرامج والــرحالت الســیاحیة.

 بالمحاكاة ـ دراسات حالة)
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  غرفة المكتب األمامي الفندقي:

لفندق خمس نجوم لتــدريب الطالــب علــى  أماميلمكتب  محاكاةوھي 

أعمــال قســم المكاتــب األمامیــة بمســتوى الفنــادق العالمیــة وتشــمل 

، الحجز، حاسبات النزالء وأيضا خدمة العمالء والنــزالء ويحتــوي االستقبال

على مجموعة من أجھزة الحاســب اآللــي كاملــة المشــتمالت ومحمــل 

فــي مجــال حجــز الغــرف  الحديثــة المتخصصــة االلكترونیــة ةاألنظمعلیھا 

ــويت ــة (بــرامج فیدلیوس ـازن 8 الفندقی (تعلــم  .)MC، برنــامج إدارة المخـ

ـ تعلم إلكتروني)   بالتدريب العملي 

  

  حجرة خدمة الغرف

ــرف  ــة الغ ــة لخدم ــزين البیاضــات الالزم ــف لتخ ــى أرف ــوي عل تحت

الفندقیة وأيضا تحتوي على عربة البیاضات الالزمة للغرفــة وعربــة 

  الداخلي المجھزة بجمیع أدوات النظافة.اإلشراف 

  

معمــل حجــز تــذاكر الطیــران وبــرامج الســفر والســیاحة 

 (تعلم إلكتروني ـ تعلم بالمحاكاة) (أمیداس).

  

    معمل حجز الفنادق (السیديلو).

 (تعلم إلكتروني ـ تعلم بالمحاكاة)
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  : كلیة العالج الطبیعيسادسا

 .أجھزة تقنیة تدريبیة 

  .عیادات العالج الطبیعي المجھزة بأحدث التكنولوجیات 

  ًأحدث المعامل والمختبرات المجھزة إلكترونیا: 

 معمل تشريح -

 مائيمعمل عالج  معمل الفیسیولوجى -

 أعصاب طبیعیيعیادة عالج  -

 عظام طبیعیيعیادة عالج  -

 عیادة عالج طبیعي أطفال -

 عیادة عالج طبیعي لألمراض الجلدية -

 كھربائيمعمل عالج  -

 ورشة عمل -

 معمل تمرينات عالجیة -

 
  

  معمل التشريح
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 عیادة العالج الطبیعي
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ً: كلیةبعسا   االتصالاإلعالم وفنون  ا

على تخريج طالب متمیز وممــارس مــن خــالل  األھداف العامة للجامعةضوء  في االتصالتحرص كلیة اإلعالم وفنون 

وتتمثــل  حیث يتم تطبیق أحدث سبل التعلیم والتعلم التي تكسب الطالب مھارات عالیــة. للطالب العمليالتدريب 

  :األتي فيھذه المقومات 

  

  ستديو تلیفزيوني متكامل لتدريب الطالبا

وھو يحتــوى علــى مجموعــة مــن الكــامیرات التلیفزيونیــة عالیــة 

وحــدة إضــاءة عالیــة الجــودة والمیكروفونــات وشاشــات  ـالدقــة 

المراقبــة والعــرض والــديكورات ومكبــرات الصــوت واالكسســورات 

كما يوجد معالجة لحوائط االستديو بمواد عازلــة ومانعــة للصــوت 

باإلضــافة  ةمتطــورالتلیفزيونیــة ال تاالســتوديوھاكما يوجــد فــى 

وغرفــة المراقبــة  ســتوديواالشفافة تفصل بــین  نافذةإلى وجود 

مما يتیح للمخرج من خاللھا متابعــة ســیر العمــل بالــداخل مــن 

بــین   Talk backاإللكترونیة  االتصالستوديو باإلضافة إلى التواصل من خالل وحدة خالل إتاحة المشاھد البصرية لال

   ي)(لتصوير األحداث والتدريب العمل DVC 400كامیرات  4، كما يوجد باألستوديوالمخرج وفريق العمل 

  

  (Control room)غرفة المراقبة

التلفزيوني وعن إنتاج البرامج في شــكلھا النھــائي وتحتــوي علــى أجھــزة  اإلنتاجوھي الغرفة المسئولة عن عملیة 

أجھــزة تحكــم فــي  ـمــازج الصــورة  ـأجھزة التحكم في كــامیرات التصــوير باالســتوديو  ـالصوت والصورة (مايكروفونات 

  أجھزة مراقبة الصورة) ـأجھزة المخاطبة بین غرفة المراقبة واالستوديو  ـإضاءة االستوديو 

  

  استديو إذاعي متكامل لتدريب الطالب

 Ekjأنــواع مايــك  6إلــى  باإلضافةبالقرص ويحتوي على مجموعة كبیرة من المايكروفونات (مايك كوندنسر) ويسمى 

  وأجھزة التخاطب وأجھزة صوت حساسة اللتقاط الصوت.

  

  غرفة المراقبة لالستوديو اإلذاعي

  كون من:تت

  میكسر صوت. -1

  جھاز كمبیوتر لتسجیل وعمل مونتاج للصوت. -2

  يقوم بالعرض والتسجیل. D.V.Dجھاز  -3

  سماعات داخل وخارج األستوديو. 4عدد  -4

 للتواصل مع االستوديو باإلضافة إلى (توك باك)ھیدفون  -5
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  وحدة المونتاج 

باإلضــافة إلــى بــرامج  (لعــرض األفــالم المصــورة)، H.Dتحتوي وحدة المونتاج على جھاز أبل ماكنتوش وجھاز فیــديو 

  وھي ذات جودة عالیة وھارد خارجي لنقل المواد المسجلة. Dvc 184، شرائط FINAL CUTالمونتاج المتمثلة في 

  

  Open news roomصالة التحرير الصحفي  

وھي نموذج لغرفة داخــل المؤسســة الصــحفیة حیــث يــتم 

ــأجھزة  ــزة ب ــار وإعــدادھا للنشــر، والغرفــة مجھ ــة األخب كتاب

كمبیوتر متصلة بشبكة االنترنت ومعــدة بــالبرامج المناســبة 

كما أن الغرفة تحتوي على شاشات عــرض لعملیة التحرير، 

تساعد الطالب على استكمال األخبار ومتابعتھا مــن خــالل 

  القنوات الفضائیة والمواقع اإلخبارية ومواقع اإلنترنت.

يوجــد أيضــا وحــدة الفیــديو كــونفرانس التــي تجعــل الطالــب 

جامعة من أمريكــا والــدول األوروبیــة  45يتواصل مع أكثر من 

  قافات بلقاءات اسبوعیة.وذلك لتبادل الث

  

  معمل النشر االلكتروني 

الكلیة مزودة بالعديد مــن أجھــزة األبــل مــاكنتوش المتصــلة 

باالنترنت حیث يــتم تــدريب الطــالب علــى بــرامج التصــمیم 

  والنشر الصحفي.

  

  مكتبة متخصصة: 

الدوريات العلمیة والصحفیة التي  يوجد بالكلیة مكتبة متخصصة في اإلعالم باللغتین العربیة واألجنبیة، باإلضافة إلى

كما يوجد مكتبة فیلمیة لمشــروعات التخــرج وأعمــال الطــالب فــي مختلــف المقــررات  .يتم عمل البحوث من خاللھا

  التي يتم تدريسھا.
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  : كلیة العلوم الطبیة المساعدةثامنا

  أجھزة تقنیة تدريبیةـ 

  :معامل ومختبرات مجھزة إلكترونیاً  ـ

 2  طبیة معمل كیمیاء 

 1   معمل العلوم البیولوجیة 

 1  معمل بیولوجیا جزيئیة 

 2  معمل كیمیاء حیوية 

 1  معمل تشريح 

 2   معمل أجھزة طبیة 

 1  معمل بصريات 

 1   تخدير وعناية مركزةومعمل تمريض 

 1   معمل تغذية 

 1   أشعةمعمل 

 1  معمل الموجات الفوق الصوتیة 

 1  مركزي( األسنان الصناعیة معمل تركیبات( 

 3   مركزي( كیمیاء عامة وعضويةمعمل( 

 1  مركزي( معمل فیزياء(  

  

  

  معمل التغذية
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 معمل التمريض

 معمل كیمیاء العلوم الطبیة

 غرفة األشعة
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  : كلیة الفنون والتصمیمتاسعا

  الحیاكة والتفصیل) مجھزة بأحدث األجھزة التكنولوجیة ـورش (التصمیم 

 :وتشــتمل علــى الكثیــر مــن  -ورش عمل الحیاكة والتفصیل

ً، ووحــدات  ، الكــيماكینات الحیاكة المختلفة والحديثة تكنولوجیا

ومنضدة لقص البترونات لتنفیذ تصمیمات المالبس المختلفة من 

   .ھزةخالل مناھج قسم تصمیم الموضة والمالبس الجا

 :وھــى تســتخدم لتــدريب  -ورش عمل التصــمیم الصــناعي

تكاريــة البا متنفیــذ أفكــارھعلى  الصناعيطالب قسم التصمیم 

   .من خالل المناھج التعلیمیة

  

  تصمیم البترونات). ـصاالت الرسم (تصمیم  األثاث واإلعالنات 

، والمنظور الحــر، والھندســة الھندسيوھى تستخدم فى تدريس مواد الرسم 

  صفیة، وأسس التصمیم، واأللوان.الو

 

  معمل التصوير الفوتوغرافى 

 التــيوالوســائل المســاعدة  الفوتــوغرافيوھــو يضــم أحــدث أجھــزة التصــوير 

  تدريس المناھج الدراسیة. فيتستخدم 

  

 ورش الطباعة وأفران الخزف

  

  والتصوير الحیة والطبیعة الصامتةمراسم لتدريس مقررات الطبیعة 
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  المالعب والخدمات 

تمتلك جامعة فاروس العديد من المالعب الرياضیة لمختلف األلعاب وذلك مــن العــام األول لھــا وھــي دائمــا تشــجع 

  -غرفة تغیر مالبس، وتنقسم المالعب الي األتي: 2مالعب وعدد  10ن، ويوجد عدد یالرياضة والرياضی

  متفرجا 450سع ملعب نجیل قانوني لكرة القدم مزود بمدرج للمشجعین ي

  مالعب تنس. 4عدد  

  كرة طائرة)/كرة يد /كرة سلة  /االغراض (كرة قدم خماسیة ةمالعب متعدد 3عدد  

  ملعب لكرة السلة  

  ملعب للكرة الطائرة  

  صالة لتنس الطاولة  

  كما يوجد مخزن مخصص لألدوات الخاصة بالمالعب    


