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   (Coworking Spaceافتتاح قاعة للعمل الجماعي والتشاركي )

 الساعات المعتمدة طالب برامج جميع 

 

إنشاء   تم  الطالب،  خدمات  لتطوير  الكلية  إدارة  خطة  الجماعي    وإعدادضمن  للعمل  قاعة 
( الساعات  (  Coworking SpaceIndoor -I1والتشاركي  برامج  في    المعتمدةلطالب 

  ( بالحرم الرئيسي للكلية بالجيزة.20مبنى ) الدور األرضي ب
 

 
 

ضمن فترة تجريبية خالل الفصل    2023فبراير    19في األحد  سيتم البدء في تشغيل القاعة  
ال  2023الدراسي ربيع   الساعة  وحتى  التاسعة صباحاً  الساعة  خالل    ة مساءً سادسوذلك من 

يمكن الوصول للقاعة من الفناء الداخلي بالمبنى أو    .األيام الدراسية )من األحد إلى الخميس(
 :يتوفر في القاعةمن خالل السلم الرئيسي. 

 
 (.WIFI Internetأماكن للعمل للجماعي )متاح مصدر كهرباء ومصدر  ▪
ومصدر   ▪ إضافية  إضاءة  ووحدة  كهرباء  مصدر  )متاح  فردياً  والدراسة  للعمل  أماكن 

DSL Internet .) 
والبحث   ▪ للدراسة  ومصدر  مكاتب مخصصة  كهرباء    DSL Internet)متاح مصدر 

 (. Tablet PCوجهاز حاسب آلي لوحي 
 

سيتم تطبيق  حفاظاً على مالئمة القاعة الستقبال الطالب ولتوفير بيئة عمل ودراسة مناسبة،  
 القواعد التنظيمية اآلتية: 
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 تسجيل دخول وخروج الطالب وتسليم كارنيه الكلية للموظف المسئول خالل التواجد في القاعة.  ▪
 . مرافقينغير مسموح باصطحاب  ▪
التواجد في القاعة مخصص لألغراض األكاديمية فقط )الدراسة والعمل على التمارين  ▪

 والمشروعات والبحث(. 
 مسموح بالتدخين داخل القاعة.غير  ▪
 نعتذر عن السماح للطالب بالدخول بالمأكوالت والمشروبات )يسمح بالمياه فقط(.  ▪
 حفاظاً على الهدوء الالزم، غير مسموح بتشغيل أي أصوات من أي أجهزة إلكترونية.  ▪
 الحفاظ على نظافة القاعة وسالمة محتوياتها. ▪
إلنجاز   ▪ مهمات   / معدات  بإدخال  مسموح  ويمكن  غير  مشروعات،   / تمارين   / أبحاث 

 في ذلك. (O2-Outdoor Coworking Space)استخدام الفناء الداخلي 
 استخدام شبكة اإلنترنت يكون مخصصاً لألنشطة األكاديمية فقط.  ▪
 االطالع على قواعد استخدام القاعة واإلمضاء على اإلقرار الخاص بذلك )في أول مرة فقط(.  ▪
حا ▪ جهاز  استخدام  حالة  )في  لوحي  آلي  الرقم  (Tablet PCسب  بطاقة  تسليم  سيتم   ،

على    القومي استخدامه  يقتصر  أن  على  القاعة.  في  التواجد  خالل  المسئول  للموظف 
 األغراض األكاديمية فقط وداخل القاعة فقط.

 حفاظاً على النظام العام، القاعة مراقبة بكاميرات على مدار الساعة.  ▪
 حالة انشغال كافة األماكن داخل القاعة.نعتذر عن استقبال الطالب في  ▪
 الطالب مسئول عن المتعلقات الشخصية خالل التواجد داخل القاعة. ▪

 

، مع استطالع آراء 2023سيتم تقييم مرحلة التشغيل التجريبي في نهاية الفصل الدراسي ربيع  
 . 2023الطالب تمهيداً للتشغيل الفعلي بدءاً من الفصل الدراسي خريف 

 

 
 

 
 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق


