
 
 
 

 
 
 
 

رئيس جامعة حلوان: خريجو الجامعة بال بطالة وإدخال تخصصات 

 جديدة حسب سوق العمل
 َ 60:34 ١ٔٛ٠0909ٛ  90اٌثالثاء، 

 
 كتب أحمد عرفة

 

لبي اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ، اْ اٌفزشح اٌّبم١خ ؽٙذد أؾبء 

ٌذ ؽظب ٚف١شا ِٓ عبِؼبد عذ٠ذح عٛاء ؽى١ِٛخ أٚأ١ٍ٘خ، ٕٚ٘بن عبِؼبد لذ٠ّخ ٔب

 اال٘زّبَ ِٓ خالي صمبفخ اٌؼًّ ٚاٌؼًّ اٌذإٚة .

  

ٚأمبف سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ، فٟ رقش٠ؾبد ٌجشٔبِظ ٘زا اٌقجبػ، اٌّزاع ػٍٝ 

لٕبح اوغزشا ١ٔٛص، أْ اٌغبِؼخ رىبد رىْٛ ثال ثطبٌخ ٚادخبي رخققبد عذ٠ذح 

ح فٟ عبِؼخ ؽغت عٛق اٌؼًّ، ِٛمؾب أٔٗ رُ أؾبء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌى١ٍبد اٌغذ٠ذ

عٕٛاد اٌّبم١خ ١ِالد و١ٍخ اٌطت عبِؼخ ؽٍٛاْ  6ؽٍٛاْ، ؽ١ش ؽٙذد خالي اٌـ 

ٚ٘زا وبْ فشؽب وج١شا ٠نبف اٌٝ عبِؼخ ؽٍٛاْ ِٚغزؾفب٘ب اٌغبِؼٝ اٌزٜ دخً 

 ِٕز أ٠بَ وّغزؾفٝ ػضي ٌؼالط ِقبثٝ ف١شٚط وٛسٚٔب.

  



 

 

ٚأٚمؼ سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ، أٔٗ رُ أؾبء و١ٍخ دساعبد اٌؼ١ٍب 

جؾٛس اٌج١ٕ١خ فٟ عبِؼخ ؽٍٛاْ ٚ٘ٝ فش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب فٟ ٚاٌ

اٌؾشق األٚعو، ثغبٔت اٌّؼٙذ اٌمِٛٝ ٌٍٍّى١خ اٌفىش٠خ، ِٛمؾب 

عٕٛاد ٌُ رىٓ رظٙش رّبِب فٟ اٌزق١ٕف اٌذٌٚٝ  4أْ عبِؼخ ؽٍٛاْ ِٕز 

عبِؼبد ِقش٠خ فمذ مّٓ اٌزق١ٕف  3وبٔذ  6106ٌٍغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ، ٚفٝ 

ظٙش فٟ اٌزق١ٕف اٌذٌٚٝ  ١6102خ،، ٌٚىٓ فٟ ػبَ اٌذٌٚٝ ٌٍغبِؼبد اٌؼبٌّ

 عبِؼخ ِقش٠خ. 02ٌٍغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ، 

ٚفٝ ٚلذ عبثك أػٍٓ اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ، أٗ فٟ اهبس 

ِغٙٛداد اٌذٌٚخ ٚٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثزط٠ٛش إٌّؾآد اٌغبِؼ١خ ، أٔٗ لذ 

ذس اٌغبِؼٟ، ِئوذا أٔٗ ع١زُ رٕظ١ُ االٔزٙبء ِٓ رط٠ٛش ٚ سفغ وفبءح ِغزؾفٝ ث  رُ

 .اؽزفب١ٌخ وجشٜ الفززبػ اٌّغزؾفٝ ػمت أزٙبء عبئؾخ وٛسٚٔب

  

ٚأٚمؼ اٌذوزٛس ِبعذ ثؾغت ث١بْ فبدس ػٓ عبِؼخ ؽٍٛاْ، أْ اٌّغزؾفٝ لذ 

أنُ اٌٝ ِٕظِٛخ اٌؼضي ٌّشمٟ وٛسٚٔب أٚي أِظ ٌذػُ اٌمطبع اٌقؾٟ 

 ٛهٕٟ ٚ اٌّغزّؼٟ .اٌّقشٞ ٚرٌه ا٠ّبٔب ِٓ اٌغبِؼخ ثذٚس٘ب اٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

باحثة من جامعة حلوان تفوز فى مسابقة دولية ببحث "التسوق فى ظل 

 "كورونا
 ص 66:21 ١ٔٛ٠0909ٛ  90اٌثالثاء، 

 
 كتب دمحم صبحى

فبصد اٌجبؽضخ عٍّٝ ٘ؾبَ وّبي، ر١ّٙذٞ دوزٛساح ثى١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ عبِؼخ 

 Cairo Designathon  وب٠شٚ د٠ضا٠ٕبصْٛؽٍٛاْ، ثبٌّشوض اٌضبٟٔ، فٝ ِغبثمخ 

اٌؼب١ٌّخ، ٚرٌه ػمت اٌّؾبسوخ ثّؾشٚع ثؾضٟ فٝ ِبدح رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

ٚاالرقبالد، ػٓ )سإ٠خ ِؼبفشح ٌزغشثخ اٌزغٛق فٟ ظً ٚثبء وٛسٚٔب(، رؾذ 

اؽشاف اٌذوزٛس اثشا١ُ٘ ػقّذ ٚاٌٝ، ثمغُ اٌطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزغ١ٍف فٟ 

ِق١ّّٓ فٟ ِغبالد ِخزٍفخ، ٠ٚؤرٟ  6ػًّ ِىْٛ ِٓ اٌى١ٍخ، ثّغبػذح فش٠ك 

رٌه فٟ ظً عؼٝ عبِؼخ ؽٍٛاْ ثشئبعخ اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ، 

ٚس٠بدح اٌذوزٛسح ِٕٝ فئاد ػط١خ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌؾئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 .ٚاٌجؾٛس ٌذػُ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌجبؽض١ٓ

   

ٌذاسعٗ ػٍٝ عبئضح اٌّشوض اٌضبٟٔ ٚثؾغت ث١بْ فبدس ػٓ عبِؼخ ؽٍٛاْ ؽبصد ا

ٚاٌزٟ أهٍمٙب ػذد ِٓ  Cairo Designathon  فٝ ِغبثمخ وب٠شٚ د٠ضا٠ٕبصْٛ

اٌّق١ّّٓ ٚاٌّطٛس٠ٓ ٌزط٠ٛش أفىبس عذ٠ذح ٌّىبفؾخ ٚرم١ًٍ آصبس ف١شٚط وٛسٚٔب 

اٌغٍج١خ.، ٚ اٌزى١ف ِؼٙب، ٚلذ لبَ ثزؾى١ُ اٌّؾشٚػبد لبِبد وج١شح فٟ ِغبي اٌفٓ 

فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رّش ف١ٗ اٌذساعخ ا٢ْ   اٌّقش١٠ٓ ٚاالعبٔت،  ٚاٌزق١ُّ ِٓ



 

 

ثّشؽٍخ اٌزط٠ٛش ِٓ أعً رٕف١ز إٌّٛرط اٌّجذئٟ ٌٍّؾشٚع ِٓ 

 .لجً غشفخ فٕبػخ األخؾبة ٚاألصبس

  

أْ اٌخطخ   ٚأٚمؾذ اٌذوزٛسح ١ِغْٛ لطت ػ١ّذ و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ

خذِخ اٌّغزّغ ٚؽً ِؾىالرٗ، االعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ رٙذف اٌٝ رؤو١ذ دٚس اٌى١ٍخ فٟ 

ثٙذف ا٠غبد ؽٍٛي رق١ّ١ّخ اثذاػ١خ ٌؾ١بح   ٌزا عبءد اٌّؾبسوخ فٟ ٘زٖ اٌّغبثمخ

ِب ثؼذ ٚثبء وٛسٚٔب ٚرٕؾ١و ِغزّغ اٌزق١ُّ اٌّقشٞ ٚرمذ٠ُ ؽٍٛي ٚرق١ّّبد 

اثذاػ١خ رزٕبعت ِغ اٌٛالغ اٌؼبٌّٟ اٌغذ٠ذ ثؼذ أزؾبس ٚثبء ف١شٚط وٛسٚٔب 

فخ ٌؾجبة اٌّق١ّّٓ الوزغبة ِض٠ذ ِٓ اٌخجشاد اٌّغزغذ، إلربؽخ اٌفش

 .ٚاٌّٙبساد

  

ػال ٘بؽُ ٚو١ً و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب   وّب أؽبسد اٌذوزٛسح

ٚاٌجؾٛس أْ ع١ّغ اٌّغبالد اٌجؾض١خ ٌغ١ّغ األلغبَ رٙذف ٌزؾم١ك اٌخطخ 

ح اٌٟ أْ اٌّغزّغ، ِؾ١ش  االعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ِب ٠ئوذ ر١ّض٘ب ٚدٚس٘ب فٟ خذِخ

ِؾبسوخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ عبءد ل٠ٛخ ٚاعفشد ػٓ اٌفٛص ثبٌّشوض اٌضبٟٔ ِئوذح 

أْ أفنً صالصخ أػّبي ع١زُ رق١ٕؼُٙ ٚرٕف١زُ٘ ِٓ خالي غشفخ فٕبػبد ِٕزغبد 

االخؾبة ٚاألصبس، ثبإلمبفخ ٌؾقٛي اٌفبئض٠ٓ ػٍٝ دثٍِٛبد ِغب١ٔخ فٟ رق١ُّ 

  .إٌّزغبد

  

زق١ّّٟ ثطش٠مخ رؾبسو١خ ػجش ِٕقبد اٌزٛافً، ٚلذ رُ اعشاء اٌّبساصْٛ اٌ

ب ِٓ  62اٌزضاِبً ثبعشاءاد اٌزجبػذ، ػٍٝ ِذاس صالصخ أ٠بَ، ثّؾبسوخ  ًّ دٚي  4ِقّ

ُٚ٘: ِقش، ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح، ٚاٌغؼٛد٠خ، ٚاإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، رؾذ 

ؽٍٛي  01ِؾشفًب ِٚٛعٙب ٌٍؼ١ٍّخ اٌزق١ّ١ّخ، ٚٔزظ ػٓ اٌّبساصْٛ ا٠غبد   03

 .(02 –رق١ّ١ّخ فٟ خّظ ِؾبٚس رزقً ثبٌؾ١بح ثؼذ ٚثبء )اٌىٛڤ١ذ 

  

ِغبالد سئ١غ١خ  5ٚا٘زّذ ِغبثمخ وب٠شٚ د٠ضا٠ٕبصْٛ ثب٠غبد ؽٍٛي رق١ّ١ّخ فٟ 

أؽذ٘ب ٘ٛ ِٕزغبد اٌؾّب٠خ اٌقؾ١خ ٚاٌٛلبئ١خ، أِب اٌؾٍٛي األسثؼخ اٌجبل١خ فٟٙ 

ق١ّ١ّخ ٌٍّٕبصي، ٌٍزق١ّّبد ٌؼبٌُ ِب ثؼذ وٛسٚٔب ٚرٕمغُ اٌٝ: اٌؾٍٛي اٌز

 .ِٚغبؽبد اٌؼًّ، ٚاٌزخط١و اٌؼّشأٟ، ٚؽٍٛي رق١ُّ األِبوٓ اٌزشف١ٙ١خ

 



 

 

 

  

 
 

 كيف تحافظ على ميزانيتك الشهرية؟ ..نصائح تقدمها جامعة حلوان
 ص 90:90 ١ٔٛ٠0909ٛ  90اٌثالثاء، 

 
 اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ

 كتب دمحم صبحى
 

اٌذوزٛس خبٌذ اٌمبمٝ   ٟ ثغبِؼخ ؽٍٛاْ رؾذ اؽشافلذِذ و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌ 

ػ١ّذ اٌى١ٍخ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ ٚاالسؽبداد ٌٍزخط١و ٌٍّٛاسد اٌّب١ٌخ ٌألعشح 

اٌّقش٠خ ٚرٌه فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رؾزبط األعش اٌّقش٠خ ف١ٗ اٌٟ اٌزؼشف ػٍٝ 

أ١ّ٘خ اإلداسح إٌّض١ٌخ ٚاٌزخط١و فٟ ؽزٝ ِغبالد اٌؾ١بح ٚخقٛفب اٌّٛاسد 

١ٌخ ِٓ أعً اٌمنبء ػٍٝ االسرغب١ٌخ ٚاإلعشاف فٟ اإلٔفبق ثقٛسح ػبِخ ٚفٟ اٌّب

اٌظشٚف اٌطبسئخ ثقفخ خبفخ، ٠ٚؤرٝ رٌه فٟ ظً ا٘زّبَ عبِؼخ ؽٍٛاْ ؽٍٛاْ 

 .اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ ثخذِخ اٌّغزّغ اٌّؾ١و  رؾذ سػب٠خ

   

 

خققخ ثبداسح سٚمخ ؽّضح أثٛاٌفنً ٚاٌّز  ٚرمذَ ٘زٖ اإلسؽبداد اٌذوزٛسح

عبِؼخ ؽٍٛاْ ٚاٌزٟ رئوذ  –و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ  –ِئعغبد األعشح ٚاٌطفٌٛخ 

ػٍٝ أْ اداسح اٌذخً اٌّبٌٟ ٠ّش ثّغّٛػخ ِٓ اٌّشاؽً أٌٚٙب رؾذ٠ذ األ٘ذاف 

ٚاٌزٟ فٟ مٛئٙب رٛمغ ا١ٌّضا١ٔخ ١ٍ٠ٙب اٌزخط١و ٚفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠زُ اػطبء وً 

 .ٕف١ز ٚأخ١شا اٌزم١١ُثٕذ ِٓ ثٕٛد اإلٔفبق ؽمٗ صُ اٌز



 

 

 

ٚثؾغت ث١بْ فبدس ػٓ عبِؼخ ؽٍٛاْ ا١ٌَٛ اٌضالصبء ، رزٍخـ 

 : خطٛاد ٚمغ ا١ٌّضا١ٔخ ف١ّب ٠ٍٟ

ؽذد ع١ّغ ِقبدس دخً األعشح )اال٠شاداد( ٚلذ ٠ىْٛ دخً صبثذ ٠ّٚىٓ   -1

 06اؽزغبثٗ ثغٌٙٛٗ ٕٚ٘بن دخً ِٛعّٟ ٔمَٛ ثزمذ٠شٖ ع٠ٕٛب ٚرمغ١ّٗ ػٍٝ 

 اٌؾٙشٞ ٌألعشح ٌّؼشفخ ِزٛعو اٌذخً

ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌّقشٚفبد اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١شح / اٌضبثزخ   ؽذد ) اٌّقشٚفبد(  -2

الغبه ٚ٘ىزا ٠زُ خقّٙب ِٓ دخً األعشح ٠ٚزُ رٛص٠غ اٌّجٍغ  –ِضً ا٠غبس اٌغىٓ 

% ٠ىْٛ  01ِغ األخز فٟ االػزجبس   اٌجبلٟ ػٍٝ ثم١خ اٌّقشٚفبد اٌّزغ١شح

 .% ٌٍطٛاسٞء 05ٌالدخبس ، 

 

 ٚرؾم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌّقشٚفبد ٚاال٠شاداد -3

 

 : ٠غت ِشاػبح االرٟ  وّب أٔٗ ٌزغٕت ص٠بدح اٌّقشٚفبد ػٓ اال٠شاداد

 

رجغ١و ِغزٜٛ اٌّؼ١ؾخ ٚاٌجؼذ ػٓ اٌزىٍف لذ٠ّب لبٌٛا )اٌزذث١ش ٔقف اٌّؼ١ؾخ(  -1

ٚ ثذال ِٓ ؽشاء االؽز١بعبد ثؤعؼبس ثب٘ظخ ٠ّىٓ رق١ٕؼٙب ِٕض١ٌب ٚثى١ّبد 

 . اٌجؼذ ػٓ ؽشاء ِبسوبد ٌغزة أٔظبس ا٢خش٠ِٓؼمٌٛخ، ٚ

 

 . خبفخ اٌغزاء ٚ  ػذَ اإلعشاف فٟ االعزٙالن -2

 

 . ؽشاء اٌغٍغ ثى١ّبد ألً ٚاعزخذاَ اٌجذائً ِب أِىٓ -3

 

االعزفبدح ِٓ لذساد ِٚؼبسف أفشاد األعشح عٛاء فٟ اٌؾشاء أٚ فٟ رغذ٠ذ  -4

 .ع١ذ  ثؼل اٌّالثظ ٚاظٙبس٘ب ثّظٙش

  

 . بس اٌّجبٌغ اٌّذخشح ٌذٜ األعش فٟ أٔٙب رىْٛ ِقذس دخً ٌألعشحاالعزضّ -5

 

 : ٕٚ٘بن أعظ ػبِخ ٌٕغبػ ا١ٌّضا١ٔخ

 

 . ِشاػبح رؾم١ك أ٘ذاف األعشح اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ -1



 

 

 . االٌزضاَ ثبٌٛالؼ١خ ٚاٌّشٚٔخ ػٕذ رطج١ك ا١ٌّضا١ٔخ -2

 . ِشاػبح أال ٠طغٟ ثٕذ ػٍٝ أخش ٚاٌزٛاصْ  -3

 . ٛار١ش اٌزٟ رذي ػٍٝ و١ّخ إٌّقشفاالؽزفبظ ثبٌف -4

 ػ١ٍّخ اٌزخط١و ِٓ ِٕطمخ اٌال ٚػٟ اٌٝ اٌٛػٟ  ُِٙ عذا اٌزذ٠ٚٓ ألٔٙب ثزؾٛي -5

. 

 

ٕٚ٘بن ثؼل إٌقبئؼ ٚاالسؽبداد اٌزٟ رئصش ا٠غبث١ب ػٍٝ ا١ٌّضا١ٔخ ٚدخً 

 :األعشح ػِّٛب ٟٚ٘

 

ػالٔبد اٌجؼذ ػٓ اٌؾشاء اٌؼؾٛائٟ ثذْٚ رخط١و ٚال رمغ رؾذ رؤص١ش اإل  -1

 . ٚاٌؾشاء اٌزفبخشٞ

اٌّؾشٚثبد اٌغزائ١خ ٚلَٛ ثزق١ٕغ ثؼل اٌؼقبئش إٌّض١ٌخ اٌقؾ١خ   اثزؼذ ػٓ -2

 . ٚاألٚفش

ٚرغذ٠ذ ِىّالد اٌذ٠ىٛس   فٟ ثٕذ اٌّغىٓ ِؾبٌٚخ ػًّ د٠ىٛساد إٌّضي  -3

 . ِٚٓ اٌّّىٓ رق١ٕغ ثؼل إٌّظفبد ِٕض١ٌب  ثبػبدح رذ٠ٚش اٌّخٍفبد إٌّض١ٌخ

فٟ أٚلبد اإلعبصاد  –ؾشاء فٟ أٚلبد اٌزسٚح فٟ ٔٙب٠خ فزشح اٌؾظش ػذَ اٌ -4

 . اٌزٟ ثٙب اصدؽبَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 ئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ: ادخبي رخققبد عذ٠ذح ؽغت عٛق اٌؼًّس

 
 زغاَ ػّاد

 م 6:23 - 0202يونيو  9م | آخر تحديث : الثالثاء  6:23 - 0202يونيو  9نشر فى : الثالثاء 

س ِاخذ ٔدُ، سئ١ظ خاِؼح زٍٛاْ، ئْ اٌداِؼح دخٍد اٌرص١ٕف لاي اٌذورٛ

اٌذٌٟٚ خالي اٌغٕٛاخ اٌّاظ١ح، ٠ٚرُ اٌؼًّ ػٍٝ ئدخاي ذخصصاخ خذ٠ذج 

تى١ٍاذٙا ذٍثٟ عٛق اٌؼًّ، ٚافرراذ و١ٍاخ خذ٠ذج ظّٓ و١ٍاذٙا ِثً اٌطة 

 .ٚاٌثسٛز اٌث١ٕ١ح

«: زشا ١ٔٛصاوغ»ػٍٝ لٕبح « ٘زا اٌقجبػ»، فٟ ِذاخٍخ ثجشٔبِظ «ٔغُ»أمبف 

و١ٍخ اٌطت ٚ٘ٛ فشػ وج١ش ٠نبف اٌٝ ؽٍٛاْ ِٚغزؾفب٘ب اٌغبِؼٟ اٌزٞ »

أم١ف اٌٝ ِغزؾف١بد ػضي ِقبثٟ ف١شٚط وٛسٚٔب، خالي اٌفزشح األخ١شح، 

وّبْ و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس اٌج١ٕ١خ ٟٚ٘ فش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب ثبٌؾشق 

 .«األٚعو

رىٓ رظٙش فٟ اٌزق١ٕف اٌؼبٌّٟ  ٚأؽبس اٌٝ أْ عبِؼخ ؽٍٛاْ ِٕز أسثؼخ أػٛاَ ٌُ

 .ٌٍغبِؼبد، ِئوذا أْ اٌغبِؼخ مّٓ اٌّذْ اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌزق١ٕف اٌذٌٟٚ



 

 

 

 

 

 

 
 

 رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل مؤتمر إيجاد عالج كورونا
م 01:01 - 2020/ٌونٌو/09الثالثاء    

 
 ماجد نجم

سٌاسمٌن عبا   

لال الدكتور ماجد نجم، رئٌس جامعة حلوان، إن المؤتمر االفتراضً لجامعة 
(، والذي بدأ 19حلوان حول كٌفٌة مجابهة فٌروس كورونا المستجد )كوفٌد 

أعماله أمس تم التجهٌز له منذ أكثر من شهر، الفتًا إلى أنه تم التواصل مع عدد 
الٌابان واسترالٌا وإنجلترا من العلماء المتخصصٌن من عدة دول مثل ألمانٌا و

 .وإٌطالٌا واإلمارات، وجمٌعهم سٌشاركون فٌه
 

وأضاف الدكتور ماجد نجم، خالل لمائه ببرنامج "صباح الخٌر ٌا مصر" الُمذاع 
على لناة "مصر األولى"، الٌوم الثالثاء، أن المؤتمر كان الغرض منه إلماء 

https://www.dostor.org/3110859
https://www.dostor.org/3110859


 

 

والفنٌة  الدور على األمور الطبٌة والبحثٌة والتكنولوجٌة
والهندسة المعمارٌة، موضًحا أن المؤتمر تم افتتاحه من لبل 
الدكتور خالد عبدالغفار وزٌر العلٌم العالً والبحث العلمً، 

حٌث إنه مهتم بوجود أبحاث تخرج عن الوالع من حٌث الولاٌة أو العالج 
 .لكورونا

 
علماء من كلٌة وأشار إلى أن الٌوم شهد مشاركة متحدثٌن من ألمانٌا والٌابان و

الطب ومعهد الملب فى أسوان، وكان الهدف من تلن المنالشات الٌوم هو إٌجاد 
 .عالج لفٌروس كورونا، منوها بأن كل الدول تعمل على إٌجاد عالج لكورونا

 
وأوضح رئٌس جامعة حلوان، أن لسم الهندسة والحاسبات بالجامعة بدأ ٌعمل 

مٌع األطمم الطبٌة بمستشفٌات على إنتاج زي ولائً للطبٌب والممرض وج
العزل ضد ذلن الفٌروس، مؤكدًا ضرورة وجود نظرٌات جدٌدة فً التباعد 

االجتماعى للولاٌة من كورونا فى جمٌع المجاالت مثل المدارس والبنون 
 .والعمارات أو جمٌع األماكن التى توجد بها تجمعات كبٌرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
اٌسى١ِٛح ٔاٌد زظا ٚف١شا ِٓ سػا٠ح  تاٌف١ذ٠ٛ.. ِاخذ ٔدُ: اٌداِؼاخ

 اٌشئ١ظ اٌغ١غٟ

َ 10:46 - ١ٔٛ٠/6161ٛ/12اٌضالصبء    

 
 اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ

 دمحم خ١ّظ 

لاي اٌذورٛس ِاخذ ٔدُ، سئ١ظ خاِؼح زٍٛاْ، ئْ اٌداِؼاخ اٌسى١ِٛح ٔاٌد زًظا 

ذُ ئٔشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ  ٚف١ًشا ِٓ سػا٠ح اٌشئ١ظ ػثذ اٌفراذ اٌغ١غٟ، الفرًا ئٌٝ أٔٗ

اٌى١ٍاخ اٌدذ٠ذج داخً خاِؼح زٍٛاْ أّ٘ٙا و١ٍح اٌطة خاِؼح زٍٛاْ، ٚاٌرٝ 

 .ذؼرثش ئظافح ئٌٝ اٌداِؼح ِٚغرشفا٘ا اٌداِؼٟ

ٚأظاف "ٔدُ" فٟ زٛاسٖ ػثش "عىا٠ة" ٌثشٔاِح " ٘زا اٌصثاذ" ػٍٝ 

ذىٓ  عٕٛاخ ٌُ 2فعائ١ح "ئوغرشا ١ٔٛص" ا١ٌَٛ اٌثالثاء، أْ خاِؼح زٍٛاْ ِٕز 

ا فٟ اٌرص١ٕف اٌذٌٚٝ ظّٓ اٌداِؼاخ اٌسى١ِٛح ٌٚىٕٙا ظٙشخ  ًِ ذظٙش ذّا



 

 

ِإخًشا تؼذ أػّاي اٌرط٠ٛشاخ اٌرٝ زذثد تٙا، ِش١ًشا ئٌٝ أْ 

اٌرص١ٕف اٌداِؼٝ ٌٍداِؼاخ اٌسى١ِٛح اٌؼاٌّٝ شاسود تٙا 

 .خاِؼح ِصش٠ح 60

أٚتشا ٚذاتغ أْ خاِؼح زٍٛاْ، دشٕد لاػح ٌالزرفاالخ اٌىثشٜ ٚاٌرٝ عرؼرثش 

وشعٟ، تاإلظافح ئٌٝ ذط٠ٛش و١ٍاخ  6499اٌداِؼاخ اٌّصش٠ح ٚعرسرٜٛ ػٍٝ 

 .وث١شج ٌُ ٠ىٓ ذُ ذط٠ٛش٘ا ِٕز اٌغر١ٕاخ

تشٔاِدا ِشرشوا فٟ اٌى١ٍاخ تداِؼح زٍٛاْ تاإلظافح ئٌٝ  40ٚأٚظر أْ ٕ٘ان 

 .ادخاي ذخصصاخ خذ٠ذج ػٍٝ زغة عٛق اٌؼًّ

ا فٟ أٜ دٌٚح ذش٠ذ االسذماء ٚأشاس ئٌٝ أْ اٌرؼ١ٍُ اٌرىٌٕٛٛخٝ ِطٍٛب خذً 

تاٌّغرٜٛ اٌداِؼٝ ٚاٌٛصٛي ٌٍّغرٜٛ اٌؼاٌّٝ، ِع١فًا أٔٗ ذُ ذط٠ٛش تؼط 

 .اٌى١ٍاخ اٌرىٌٕٛٛخ١ح تاٌداِؼاخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 فٛص تازثح تداِؼح زٍٛاْ تاٌّشوض اٌثأٟ فٟ ِغاتمح وا٠شٚ د٠ضا٠ٕاثْٛ

 ؿ 00:35 - ١ٔٛ٠6161ٛ  12اٌضالصبء،  ِشٚح فّٟٙ

فً ظل سعى جامعة حلوان برئاسة د. ماجد نجم رئٌس الجامعة ورٌادة د. منى 
ٌا والبحوث لدعم البحث فؤاد عطٌة نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العل

هشام كمال تمهٌدي دكتوراة بكلٌة  والباحثٌن، استطاعت الدارسة سلمى العلمً
الفنون التطبٌمٌة بجامعة حلوان الفوز بالمركز الثانً فى مسابمة كاٌرو 

العالمٌة وذلن عمب المشاركة بمشروع  Cairo Designathon  دٌزاٌناثون
واإلتصاالت عن )رؤٌة معاصرة لتجربة بحثً فى مادة تكنولوجٌا المعلومات 

التسوق فً ظل وباء كورونا( تحت أشراف د. إبراهٌم عصمت والى بمسم 
مصممٌن  6الطباعة والنشر والتغلٌف بالكلٌة، بمساعدة فرٌك عمل مكون من 

  .فً مجاالت مختلفة

 Cairo  حازت الدارسه علً جائزة المركز الثانً فى مسابمة كاٌرو دٌزاٌناثون
Designathon والتً أطلمها عدد من المصممٌن والمطورٌن لتطوٌر أفكار ،

جدٌدة لمكافحة وتملٌل آثار فٌروس كورونا السلبٌة. و التكٌف معها، ولد لام 
المصرٌٌن  بتحكٌم المشروعات لامات كبٌرة فً مجال الفن والتصمٌم من 

ر من أجل تنفٌذ فً الولت الذي تمر فٌه الدراسة اآلن بمرحلة التطوٌ واالجانب، 
 .النموذج المبدئً للمشروع من لبل غرفة صناعة األخشاب واألثاث

وأوضحت د. مٌسون لطب عمٌد كلٌة الفنون التطبٌمٌة، أن الخطة االستراتٌجٌة 
للكلٌة تهدف إلى تأكٌد دور الكلٌة فً خدمة المجتمع وحل مشكالته، لذا جاءت 

تصمٌمٌة إبداعٌة لحٌاة ما بعد  بهدف إٌجاد حلول المشاركة فً هذه المسابمة 
وباء كورونا وتنشٌط مجتمع التصمٌم المصري وتمدٌم حلول وتصمٌمات 
إبداعٌة تتناسب مع الوالع العالمً الجدٌد بعد إنتشار وباء فٌروس كورونا 

https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
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المستجد، إلتاحة الفرصة لشباب المصممٌن الكتساب مزٌد من 
 .الخبرات والمهارات

كٌل كلٌة الفنون التطبٌمٌة للدراسات العلٌا كما أشارت د. عال هاشم و
والبحوث، أن جمٌع المجاالت البحثٌة لجمٌع األلسام تهدف لتحمٌك الخطة 

المجتمع، مشٌرة الً أن  االستراتٌجٌة للكلٌة ما ٌؤكد تمٌزها ودورها فً خدمة 
مشاركة الفنون التطبٌمٌة جاءت لوٌة واسفرت عن الفوز بالمركز الثانً مؤكدة 

فضل ثالثة أعمال سٌتم تصنٌعهم وتنفٌذهم من خالل غرفة صناعات أن أ
منتجات االخشاب واألثاث، باإلضافة لحصول الفائزٌن على دبلومات مجانٌة فً 

  .تصمٌم المنتجات

ولد تم إجراء الماراثون التصمٌمً بطرٌمة تشاركٌة عبر منصات التواصل، 
 4مصمًما من  2٢م، بمشاركة التزاماً بإجراءات التباعد، على مدار ثالثة أٌا

دول وهم: مصر، والوالٌات المتحدة، والسعودٌة، واإلمارات العربٌة المتحدة، 
مشرفًا وموجها للعملٌة التصمٌمٌة، ونتج عن الماراثون إٌجاد  13تحت إشراف 

 .(19 –حلول تصمٌمٌة فً خمس محاور تتصل بالحٌاة بعد وباء )الكوڤٌد  10

مجاالت رئٌسٌة  5زاٌناثون بإٌجاد حلول تصمٌمٌة فً واهتمت مسابمة كاٌرو دٌ
أحدها هو منتجات الحماٌة الصحٌة والولائٌة، أما الحلول األربعة البالٌة فهً 

للتصمٌمات لعالم ما بعد كورونا وتنمسم إلى: الحلول التصمٌمٌة للمنازل، 
 .ومساحات العمل، والتخطٌط العمرانً، وحلول تصمٌم األماكن الترفٌهٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

و١ف ذسافع ػٍٝ ١ِضا١ٔره اٌشٙش٠ح.. ٔصائر ذمذِٙا و١ٍح االلرصاد 

 خاِؼح زٍٛاْ

 ؿ 00:36 - ١ٔٛ٠6161ٛ  12اٌضالصبء،  ِشٚح فّٟٙ

فً ظل اهتمام جامعة حلوان حلوان تحت رعاٌة د. ماجد نجم رئٌس الجامعة، 
بخدمة المجتمع المحٌط تمدم كلٌة االلتصاد المنزلً بالجامعة تحت إشراف د. 

خالد الماضى عمٌد الكلٌة، مجموعة من المواعد واإلرشادات للتخطٌط للموارد 
الذي تحتاج األسر المصرٌة فٌه إلً  المالٌة لألسرة المصرٌة وذلن فً الولت

التعرف على أهمٌة اإلدارة المنزلٌة والتخطٌط فً شتى مجاالت الحٌاة 
وخصوصا الموارد المالٌة من أجل المضاء على االرتجالٌة واإلسراف فً 

 .اإلنفاق بصورة عامة وفً الظروف الطارئة بصفة خاصة

متخصصة بإدارة مؤسسات روضة حمزة أبوالفضل وال وتمدم هذه اإلرشادات د.
األسرة والطفولة كلٌة االلتصاد المنزلً جامعة حلوان، والتً تؤكد على أن 

إدارة الدخل المالً ٌمر بمجموعة من المراحل أولها تحدٌد األهداف والتً فً 
ضوئها توضع المٌزانٌة ٌلٌها التخطٌط وفً هذه المرحلة ٌتم إعطاء كل بند من 

  .فٌذ وأخٌرا التمٌٌمبنود اإلنفاق حمه ثم التن

 : وتتلخص خطوات وضع المٌزانٌة فٌما ٌلً
حدد جمٌع مصادر دخل األسرة )االٌرادات( ولد ٌكون دخل ثابت وٌمكن   -1

 12احتسابه بسهوله وهنان دخل موسمً نموم بتمدٌره سنوٌا وتمسٌمه على 
  .لمعرفة متوسط الدخل الشهري لألسرة

ن من المصروفات الثابتة هنان نوعٌ حدد ) المصروفات(   -2
الساط وهكذا ٌتم خصمها من دخل األسرة  الثابتة مثل اٌجار السكن  والمتغٌرة 

مع األخذ فً االعتبار  وٌتم توزٌع المبلغ البالً على بمٌة المصروفات المتغٌرة 
  .% للطواريء 15% ٌكون لالدخار ،  10
  وتحمٌك التوازن بٌن المصروفات واالٌرادات -3

https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A


 

 

ٌجب مراعاة  ه لتجنب زٌادة المصروفات عن االٌرادات كما أن
 : االتً

تبسٌط مستوى المعٌشة والبعد عن التكلف لدٌما لالوا )التدبٌر  -1
نصف المعٌشة( و بدال من شراء االحتٌاجات بأسعار باهظة ٌمكن تصنٌعها 

 . منزلٌا وبكمٌات معمولة، والبعد عن شراء ماركات لجذب أنظار اآلخرٌن
  وخاصة الغذاء اإلسراف فً االستهالن عدم  -2
 . شراء السلع بكمٌات ألل واستخدام البدائل ما أمكن -3
االستفادة من لدرات ومعارف أفراد األسرة سواء فً الشراء أو فً تجدٌد  -4

  .جٌد بعض المالبس واظهارها بمظهر 
 . رةاالستثمار المبالغ المدخرة لدى األسر فً أنها تكون مصدر دخل لألس -5

 : وهنان أسس عامة لنجاح المٌزانٌة

 . مراعاة تحمٌك أهداف األسرة الفردٌة والجماعٌة -1
 . االلتزام بالوالعٌة والمرونة عند تطبٌك المٌزانٌة -2

 . مراعاة أال ٌطغً بند على أخر والتوازن  -3
 . االحتفاظ بالفواتٌر التً تدل على كمٌة المنصرف -4
عملٌة التخطٌط من منطمة الال وعً الى  ا بتحول مهم جدا التدوٌن ألنه -5

 . الوعً

وهنان بعض النصائح واالرشادات التً تؤثر إٌجابٌا على المٌزانٌة ودخل 
  :األسرة عموما وهً

البعد عن الشراء العشوائً بدون تخطٌط وال تمع تحت تأثٌر اإلعالنات  -1
 . والشراء التفاخري

ولوم بتصنٌع بعض العصائر المنزلٌة المشروبات الغذائٌة  ابتعد عن  -2
 . الصحٌة واألوفر

وتجدٌد مكمالت الدٌكور  فً بند المسكن محاولة عمل دٌكورات المنزل   -3
 . ومن الممكن تصنٌع بعض المنظفات منزلٌا بإعادة تدوٌر المخلفات المنزلٌة 

عدم الشراء فً أولات الذروة فً نهاٌة فترة الحظر فً أولات اإلجازات  -4
 . التً بها ازدحام

 



 

 

 

 

 

 

 

ئيس جامعة حلوان: شراكة مع وزارة الرياضة لتطوير المالعب على ر
 مستوى عالمي

 2020 ٌونٌو 09 مالثالثاء 12:59

 عؾش ػضاَ: –وزجذ 

لبي اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ، سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ، أٗ رُ امبفخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌى١ٍبد 

١ٍخ اٌطت ٚو١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب عٕٛاد اٌّبم١خ وى 6اٌغذ٠ذح ٌٍغبِؼخ خالي اي

 ٚاٌجؾٛس اٌج١ٕ١خ.

ٚأمبف ٔغُ، خالي رقش٠ؾبد أدٌٝ ثٙب اٌٝ ثشٔبِظ "٘زا اٌقجبػ" اٌّزاع ػجش 

ظٙشد ثمٛح فٟ اٌزق١ٕف عبِؼخ ؽٍٛاْ  لٕبح "اوغزشا ١ٔٛص" ا١ٌَٛ اٌضالصبء، أْ

اٌذٌٟٚ ٌٍغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ِغ عبِؼبد ِقش٠خ ؽى١ِٛخ أخشٜ، الفزًب اٌٝ االٔزٙبء 

ِٓ ِغزؾفٝ ثذس اٌغبِؼٟ ٚلبػخ اٌّئرّشاد ٚاالؽزفبالد اٌىجشٜ اٌزٟ رغغ 

ْٕٛ اٌغ١ٍّخ ٚاٌغ١بؽخ ِمؼذ ٚرط٠ٛش و١ٍبد اٌزغبسح ٚاداسح األػّبي ٚاٌف 0611

 ٚاٌفٕبدق.

https://www.masrawy.com/news/Tag/17205/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86#bodykeywords


 

 

اٌٝ افززبػ لبػخ اٌّئرّشاد عبِؼخ ؽٍٛاْ  سئ١ظ ٚأؽبس

 ٚاالؽزفبالد خالي اٌفزشح اٌّمجٍخ، فنال ػٓ ػمذ ؽشاوخ ِغ

 ٌزط٠ٛش اٌّالػت داخً اٌغبِؼخ ػٍٝ ِغزٜٛ ػبٌّٟ.ٚصاسح اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/92326/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/92326/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/19751/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/19751/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/19751/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9#bodykeywords


 

 

 

 

 

جامعة حلوان: إدخال تخصصات جديدة على حسب سوق 
 العمل.. فيديو

 م 40:21 - 0909/يونيو/92ثالثاء ال

  
  

 
 آٌات أحمد 

، إن الجامعات الحكومٌة نالت حًظا رئٌس جامعة حلوان لال الدكتور ماجد نجم،
وفًٌرا من رعاٌة الرئٌس عبد الفتاح السٌسى، الفتًا إلى أنه تم إنشاء العدٌد من 

الكلٌات الجدٌدة داخل جامعة حلوان أهمها كلٌة الطب جامعة حلوان والتى تعتبر 
 إضافة إلى الجامعة ومستشفاها الجامعى.

 
وأضاف ماجد نجم، فى لماء عبر سكاٌب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على 

سنوات لم تكن تظهر تماًما فى  4فضائٌة " اكسترا نٌوز"، أن جامعة حلوان منذ 
ف الدولى ضمن الجامعات الحكومٌة ولكنها ظهرت مؤخًرا بعد اعمال التصنٌ

https://www.elbalad.news/4353656


 

 

التطوٌرات التى حدثت بها، مشًٌرا إلى أن التصنٌف الجامعى 
 جامعة مصرٌة. 19للجامعات الحكومٌة العالمى شاركت بها 

 
من تدشٌن لاعة االحتفاالت الكبرى والتى ستعتبر  انتهنت جامعة حلوان وتابع أن

كرسً، باإلضافة إلى تطوٌر  1600أوبرا الجامعات المصرٌة وستحتوى على 
 كلٌات كثٌرة لم ٌكن تم تطوٌرها منذ الستٌنات.

 
برنامج مشترن فى الكلٌات بجامعة حلوان باإلضافة إلى  66وأوضح أن هنان 

 عمل.ادخال تخصصات جدٌدة على حسب سوق ال
 

واشار إلى أن التعلٌم التكنولوجى مطلوب جدًا فى أى دولة ترٌد االرتماء 
بالمستوى الجامعى والوصول للمستوى العالمى، مضٌفًا أنه تم تطوٌر بعض 

 الكلٌات التكنولوجٌة بالجامعات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elbalad.news/4355173


 

 

 

 

 

 

 

 اليوم.. جامعة حلوان تختتم دورة االختبارات التحصيلية

 ص 92:42 - 0909نيو//يو92الثالثاء 

  
  

 
 جامعة حلوان

 كرٌم ناصر 
 

 

ٌتابع الٌوم مركز المٌاس والتموٌم الطالبً بجامعة حلوان، دورات تدرٌبٌة 
ٌٔة التدرٌس والمدرسٌن المساعدٌن والمعٌدٌن بنظام األون الٌن.  ألعضاء هٌ

 
 

ز تحت وذلن ضمن حزمة الدورات التدرٌبٌة الالزمة للترلٌة التً ٌمدمها المرك
  ٕاشراف الدكتور ٕابراهٌم الزهٌري مدٌر المركز.



 

 

 
 

وتتضمن الدورات التدرٌبٌة الممدمة دورة التدرٌب على 
 االختبارات التحصٌلٌة الممالٌة والموضوعٌة وفك جدول المواصفات.

 
 
 

وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتموٌم التربوي ألداء المتعلم، 
تموٌم نواتج التعلم ومٔوشراتها، وتمدٌم نمد ألسالٌب وعملٌات واستنتاج معاٌٌر 

التموٌم الحالٌة، والتراح بعض التحوالت الضرورٌة لتطوٌر تموٌم نواتج التعلم، 
ٌٌٔس الجامعة.  وذلن تحت رعاٌة وإشراف الدكتور ماجد نجم ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

تعرف على أهداف مجمع اإلبداع والبحث العلمى بجامعة 
لوانح  

م 90:00 - 0909/يونيو/92الثالثاء   

  
  

 

 جامعة حلوان
عن إنشائها مجمع اإلبداع والبحث العلمى بالجامعة،  جامعة حلوان أعلنت

  للنهوض بالبحث العلمً ولتحمٌك التنمٌة والتمدم.
 

ط وإدارة تجمٌعٌة للبحث العلمً ودعم االبتكار وتتمثل أهداف المجمع فى رب
بالجامعة لتحسٌن بٌئة البحث العلمً والرلً بمخرجاتها وربطها بمشكالت 

باالضافة الى دعم نظام متكامل متطور رائد لمٌادة وتدعٌم  المجتمع والصناعة،
البحث العلمً فً الجامعة، إلى جانب تعظٌم االستفادة من المراكز البحثٌة 

ارٌع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرٌة المدربة، ودعم تنفٌذ والمش
و  خطط الجامعة و تبنى فكر المجموعات البحثٌة البٌنٌة محلًٌا وإللٌمًٌا ودولٌا،

https://www.elbalad.news/4356022


 

 

تسهٌل تواصل المراكز البحثٌة والجهات المعنٌة لدعم الخطط 
البحثٌة متعددة التخصصات، والتراح احتٌاجات الجامعة من 

راكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى مجال البحث الم
العلمً، وتوفٌر معلومات داعمة لمتخذي المرار باإلدارة العلٌا لدعم استراتٌجٌة 
محكمة لتموٌل التجهٌزات العلمٌة وتعلٌمات التشغٌل والصٌانة أو اإلحالل وفتح 

ت آفاق وتخصصات جدٌدة، كما ٌعمل على وضع آلٌات للحصر شامل اإلمكانٌا
البحثٌة البشرٌة والعملٌة واللوجستٌة الموجودة فعلٌا بالجامعة والمراكز البحثٌة 

  و الكلٌات لتعزٌز المدرة التنافسٌة للبحث العلمً واالبتكار بالجامعة.
وٌعمل مجمع اإلبداع والبحث العلمً علً تنظٌم ونشر وتٌسٌر تمدٌم الخدمات 

تحسٌن االستفادة، وتعزٌز مشارٌع ذات العاللة البحثٌة من الجامعة والدولة ل
  التنمٌة المستدامة الداخلٌة والخارجٌة وتمدٌم رؤى مستمبلٌة مدعمة بمٌاسات .

 
فً ظل األهمٌة المصوى لمطاع البحث   وتم إنشاء مجمع اإلبداع والبحث العلمى

 .2030العلمً لكونه جزًء أساسًٌا من الخطة االستراتٌجٌة المومٌة 
 
 

، ورٌادة الدكتورة منى ماجد نجم رئٌس الجامعة الدكتور  عاٌةتحت ر  ٌأتى ذلن
 فؤاد عطٌة نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elbalad.news/4356022


 

 

 

 

 

دول كبرى تشارك فيه.. رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل 
 ونامؤتمر إيجاد عالج لكور

 ص 49:49 - 0909/يونيو/92الثالثاء 

  
  

 
 الدكتور ماجد نجم، رئٌس جامعة حلوان

 هاجر إبراهٌم 

لال الدكتور ماجد نجم، رئٌس جامعة حلوان إن المؤتمر اإلفتراضى لجامعة 
المستجد، والذي بدأ اعماله أمس تم  فٌروس كورونا حلوان حول كٌفٌة مجابهة

التجهٌز له منذ أكثر من شهر وتم التواصل مع عدد من العلماء المتخصصٌن 
من عدة دول مثل ألمانٌا والٌابان وأسترالٌا وإنجلترا وإٌطالٌا واإلمارات، 

 وجمٌعهم سٌشاركون فٌه.
 

https://www.elbalad.news/4354655


 

 

وأضاف "نجم" خالل لماء خاص ببرنامج :صباح الخٌر ٌا 
بر فضائٌة "األولى"، أن المؤتمر كان الغرض مصر" المذاع ع

منه إلماء الدور على األمور الطبٌة والبحثٌة والتكنولوجٌة 
والفنٌة والهندسة المعمارٌة، موضحا أن المؤتمر تم إفتتاحه من لبل الدكتور 
خالد عبد الغفار وزٌر العلٌم العالى والبحث العلمى، حٌث أنه مهتم بوجود 

 .كوروناع من حٌث الولاٌة أو العالج لأبحاث تخرج عن الوال
 

وأشار إلى أن الٌوم شهد مشاركة متحدثٌن من ألمانٌا والٌابان وعلماء من كلٌة 
الطب ومعهد الملب فى أسوان، وكان الهدف من تلن المنالشات الٌوم هو إلٌجاد 

 رونا.عالج لفٌروس كو
 

وأوضح أن كل الدول تعمل على إٌجاد عالج لكورونا، متابعا أن لسم الهندسة 
والحاسبات بالجامعة بدأ ٌعمل على إنتاج زى جٌد وولائً للطبٌب والممرض 

 وجمٌع األطمم الطبٌة بمستشفٌات العزل ضد ذلن الفٌروس.
 

وأكد على ضرورة وجود نظرٌات جدٌدة فى التباعد اإلجتماعى للولاٌة من 
كورونا فى جمٌع المجاالت مثل المدارس والبنون والعمارات أو جمٌع األماكن 

 التى توجد بها تجمعات كبٌرة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elbalad.news/4354655


 

 

 

 

 

خطوات للتأجيل بالتشعيب  0لطالب هندسة المطرية.. 
 اليناإللكتروني للفرقة األولى .. أون 

 م 93:21 - 0909/يونيو/92الثالثاء 

  
  

 
 جامعة حلوان

 كرٌم ناصر 
 

عن فتح باب التشعٌب   لجامعة حلوان أعلنت كلٌة الهندسة بالمطرٌة التابعة
 ولى بالكلٌة .اإللكترونً لطالب الفرلة اإلعدادي لاللتحاق بألسام الفرلة األ

  
 

  وننشر للطالب خطوات التشعٌب االلكترونى الصحٌحة .
 
 

https://www.elbalad.news/4355153


 

 

  ٌموم الطالب بالدخول على الرابط و تسجٌل البٌانات التالٌة :
 
  تسجٌل االسم والرلم المومً والجنسٌة ورلم التلٌفون  -1

 
 البرٌد اإللكترونً وتسجٌل الرلم السري  -2
 
  كتابة رغبات الطالب - 3
 
ب كتابة كلمة المرور االفتراضٌة عند الدخول ألول مرة على المولع، عم -4

 ٌموم الطالب بتغٌٌر كلمة المرور بكتابتها مرتٌن والضغط على زر الحفظ
 
ٌضغط على زر الرغبات وٌموم الطالب باستكمال كافة البٌانات التى تظهر  -5

  له على الشاشة.
 
الذى ٌفضله، وعند االنتهاء من ٌموم الطالب باختٌار الرغبات بالترتٌب  -6

تسجٌل البٌانات والرغبات ٌموم الطالب بالدخول على صفحة االفادة والتأكد من 
 صحة البٌانات التى سجلها فى الخطوة السابمة.

 
 
ٌفضل االحتفاظ بصورة من االفادة على الموباٌل الخاص بالطالب بعد -٢

  االنتهاء من تسجٌل الرغبات.
  

الرابط   االلكترونى ٌمكن للطالب الدخول عبرولتسجٌل التشعٌب 
 http://app2.helwan.edu.eg/Matarya التالى

 

 

 

 

 

http://app2.helwan.edu.eg/Matarya


 

 

 

 

 

تجارة حلوان ترد على استفسارات طالب النقل بشأن  
 مشاكل تسليم األبحاث

 َ 90:60 - ١ٔٛ٠/0909ٛ/90اٌثالثاء 

  

  

 
 عبِؼخ ؽٍٛاْ

 وش٠ُ ٔبفش 

سدا ػٍٝ رغبإالد هالة فشق إٌمً  عبِؼخ ؽٍٛاْ ثــ  و١ٍخ اٌزغبسح  ػ١ّذ  فشػ

ثغجت ِؾبوً اسعبي األثؾبس ٚػذَ اٌزؤوذ ِٓ اسعبٌٙب ػٍٝ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٚٔٝ 

ذٚس أخطبء فٝ اسعبي اٌجؾبس ٚاسعبي سعبٌخ اٌخبؿ ثىً فشلخ، ثؤٔٗ ػٕذ ؽ

فبسغخ ٠غٛص اسعبي اٌجؾش ِشح أخشٜ ثؾشه اٌزؤوذ ِٓ وً اٌج١بٔبد ٚاٌٍّفبد 

  اٌقؾ١ؾخ.

 

 

ٚأؽبس اٌٝ أٔٗ فٝ ؽبٌخ اسعبي اٌجؾش ٚػذَ ٚفٛي اٌشد اٌزٍمبئٝ ِٓ اٌى١ٍخ ثؤْ 

  عبي .اٌجؾش رُ اسعبٌٗ، فٙزا ال ٠ذػٛ ٌٍزػش ألْ اٌجؾش ٠ىْٛ ٚلزٙب ل١ذ اإلس

https://www.elbalad.news/4356022


 

 

 

ٚأمبف أٔٗ ٠غت ػٍٝ اٌطالة لجً اسعبي االثؾبس اٌزبوذ ِٓ 

  . bdfوزبثخ وبفخ اٌج١بٔبد اٌقؾ١ؾخ ٚ رؾ٠ًٛ اٌجؾش اٌٝ ٍِف 

 

١ٔٛ٠ٛ ٚفمب  60غذ٠ش ثبٌزوش أْ آخش ِٛػذ ٌزغ١ٍُ أثؾبس فشق إٌمً ٘ٛ ٠َٛ ٚاٌ

 بد .ٌمشاساد ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ذكريات من السبعينيات.. رواد السوشيال ميديا يتداولون 
 4200صورة لكارنيه صرف وجبة غذائية بجامعة حلوان عام 

 ص 40:41 - 0909/يونيو/92الثالثاء 

  
  

 
 الصورة المتداولة

 كرٌم ناصر

رٌة انتشر عبر صفحات التواصل االجتماعى خالل هذه الفترة صورة تذكا
  .19٢٢لكارنٌه صرف الوجبات الغذائٌة ألحد أبناء جامعة حلوان منذ عام 

 
واللت الصورة إعجاب العدٌد من طالب الجامعة خاصة الخرٌجٌن المدامى 

  حٌث استعادوا ذكرٌاتهم فى فترة الجامعة .
 
 



 

 

نشرت هذه الصورة فتاة تدعى نورة نبٌل السٌد معلمة علٌها 
غذاء بابا بالسبعٌنٌات ، وأوضحت  لائلة : كارنٌه صرف وجبة

نورة أن والدها أراد مشاركة هذه الصورة التى تذكره بفترة 
  عاما. 40شابه والتى مر علٌها أكثر من 

 
ألوضحت نورة أن والدها فى هذه الفترة كان ملتحك بالفرلة الثانٌة بكلٌة التربٌة  

  ى حصله بها .الرٌاضٌة ، و التى كان ٌعتز بها و بالخبرات و العلم الذ
 

، وبناًء علٌه 19٢5لسنة  ٢0وتعود نشأة جامعة حلوان إلى صدور المانون رلم 
، وٌعدّ الممر الرئٌسً للجامعة هو عٌن 19٢5ٌولٌو  26أنشئت الجامعة فً 

حلوان بمدٌنة حلوان، إال أن تارٌخ كلٌات الجامعة ٌعود إلى ألدم من ذلن بكثٌر، 
ن الدراسة بالعدٌد من الكلٌات تمٌل إلى الناحٌة وتتمٌز الجامعة بطابع خاص إذ أ

 التطبٌمٌة، باإلضافة إلى الطابع األكادٌمً.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 اٌّدٍظ اٌرٕف١زٞ الذساد اٌداِؼاخ اٌؼشت١ح ٠خررُ أػّاٌٗ

 
 61:54 6161 ١ٔٛ٠ٛ 12 اٌضالصبء،

 ػبهف ثبعً-وزت

ؼبد اٌؼشث١خ ا١ٌَٛ اٌضالصبء اخززُ اٌّغٍظ اٌزٕف١زٞ الرؾبد اٌغبِ

ُؼذ،  6161ٌؼبَ   6/ 2  اٌّٛافك أػّبٌٗ ػجش رم١ٕخ االرقبي ػٓ ث

 02-اٌظشٚف االعزضٕبئ١خ اٌزٞ فشمٙب ف١شٚط وٛف١ذ   عشاء

 .اٌّؼشٚف ثبعُ اٌىٛسٚٔب

عبء رٌه ثؾنٛس األ١ِٓ اٌؼبَ الرؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ، اٌذوزٛس  

 56عذ ٔغُ سئ١ظ اٌذٚسح ػّشٚ ػضد عالِخ، ٚثشئبعخ اٌذوزٛس ِب

ٌٍّئرّش اٌؼبَ الرؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ ٚسئ١ظ اٌّغٍظ اٌزٕف١زٞ ٚ 

غبػذ٠ٓ  ُّ سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ وّب ؽنش واًل ِٓ األ١ٕ١ِٓ اٌؼب١ِٓ اٌ

ٌالرؾبد اٌذوزٛس خ١ّغٟ ؽ١ّذٞ ٚاٌذوزٛس ػ١ذ اٌشؽ١ُ اٌؾ١ٕطٟ ٚ 

ب ثّؾبسوخ سإعبء اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ ِٓ ِقش    ٚاالسدْ -أ٠نً



 

 

 

 

 

ّبْ  -اٌجؾش٠ٓ  -لطش  -ا١ٌّٓ  -ٌجٕبْ  -اٌغؼٛد٠خ   -فٍغط١ٓ  -ػُ

ب ً  .ِٛس٠زب١ٔ

وبْ ِٓ أثشص لشاساد اٌّغٍظ اٌّٛافمخ ػٍٝ رف٠ٛل اٌّغٍظ ٚ

ٓ اٌّئرّش اٌؼبَ فٟ  اٌزٕف١زٞ ٌالرؾبد ثبرخبر اٌمشاساد اٌّّٙخ ١ٔبثخً ػّ

ٍضِٗ، ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ رؤع١ً أ ُِ ؼمبد ظً اٌظشٚف اٌغبئذٖ ٚاػزجبس٘ب 

 ، وّب6160ِبسط  -اٌّئرّش اٌؼبَ ٌالرؾبد ؽزٝ ؽٙش اراس 

ٚافك أػنبء اٌّغٍظ ػٍٝ رغ١ًٙ اعشاءاد اٌؼن٠ٛخ ٌٍغبِؼبد 

اٌؼشث١خ اٌشاغجخ ثبالٔنّبَ ٌّظٍخ ارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ ِٓ خالي 

رف٠ٛل األِبٔخ اٌؼبِخ ٌالرؾبد ثبٌم١بَ ثبإلعشاءاد اٌالصِخ دْٚ اٌؾبعخ 

اد ١ِذا١ٔخ، ِّب ٠ُغُٙ فٟ رخف١ل ٔفمبد االٔزغبة اٌٝ اٌم١بَ ثض٠بس

ب ً زجؼخ عبثم ُِ  .ٚرغ١ًٙ اإلعشاءاد اٌزٟ وبٔذ 

ُؼذ  وّب ٔبلؼ اٌؾنٛس مشٚسح اال٘زّبَ ثزط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ث

ُغُٙ فٟ عالِخ ٚعٛدح  ٚرؾذ٠ذ اٌنٛاثو ٚاٌّؼب١٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ر

ٝ ػن٠ٛخ خّغخ اٌؼٕبفش اٌشئ١غ١خ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚاٌّٛافمخ ػٍ

ػؾش عبِؼخ ػشث١خ عذ٠ذح ٌؼن٠ٛخ االرؾبد ِٓ ِقش ٚاألسدْ ٚعٛس٠ب 

ٚا١ٌّٓ ٚرٛٔظ ٚاٌؼشاق، ٚفٟ ٔٙب٠خ االعزّبع رُ الشاس اٌّٛاصٔخ 

 .اٌؼبِخ ٚاٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ ٌالرؾبد

 

 



 

 

 

 

أششف صثسٟ: تذء أػّاي ئٔشاء اٌفشع اٌثأٟ ٌـ"إٌادٞ" 

 ٚافررازٗ فٟ د٠غّثش

 01:43 6161 ٠ٛ١ٔٛ 12 اٌضالصبء،

 ٚاٌش٠بمخ اٌؾجبة ٚص٠ش
 أثٛ٘بؽُ ػجذاٌشؽّٓ ٚ ٠ٛعف ػبدي - وزت

أوذ اٌذوزٛس أؽشف فجؾٟ ٚص٠ش اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ، اٌجذء فٟ وبفخ األػّبي 

اإلٔؾبئ١خ ٌٍفشع اٌضبٟٔ ٌٕبدٞ إٌبدٞ ثؾ١شارْٛ ٚفك اٌزقٛساد إٌٙذع١خ ٚاٌّؼب١٠ش 

اٌزٕف١ز ٌالٔزٙبء ِٓ وً اإلٔؾبءاد اٌّؾذدح، ِٚٓ خالي ِؾبسوخ أوضش ِٓ عٙخ فٟ 

ٚرغ١ٙض٘ب ثؤفنً اإلِىب١ٔبد ١ٌىْٛ فشع ٔبدٜ إٌبدٞ ثؾ١شارْٛ عب٘ضاً ٌالفززبػ 

فٟ ؽٙش د٠غّجش اٌّمجً ١ٌّضً اٌفشع اٌضبٟٔ ٌغٍغٍخ "ٔبدٜ إٌبدٞ ثؼذ افززبػ اٌفشع 

  .أوزٛثش فٟ ِبسط اٌّبمٟ 6األٚي ثّذ٠ٕخ 

 



 

 

 

 

 

ِغ ِغٍظ إِٔبء ٔبدٜ إٌبدٜ  ة ٚاٌش٠بمخعبء رٌه خالي اعزّبع ٚص٠ش اٌؾجب

ثؾ١شارْٛ؛ العزؼشاك اٌّمزشػ اٌّزؼٍك ثبٔؾبءاد فشع ٔبدٜ إٌبدٞ ثّشوض 

اٌز١ّٕخ اٌش٠بم١خ ثؾ١شارْٛ ثّقش اٌغذ٠ذح ٚاٌخطخ اٌض١ِٕخ اٌّؾذدح ٌالٔزٙبء ِٓ 

  .وبفخ اإلٔؾبءاد

 ٌٕبدٌٞٚفذ ٚص٠ش اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ خالي االعزّبع اٌٝ أ١ّ٘خ عٍغٍخ ٔبدٞ ا

The Club  وقشٚػ س٠بم١خ ؽجبث١خ اعزّبػ١خ رمذَ اٌخذِبد ٌٍٕؼء ٚاٌؾجبة

ِخزٍف األٌؼبة اٌش٠بم١خ،   ٚاألعش اٌّقش٠خ، ٚرز١ّض ثبٔؾبءاد ِزٕٛػخ رخذَ

اٌٛصاسح رنغ خطخ وبٍِخ ٌزؾغ١ً عٍغٍخ ِؾشٚع ٔبدٞ إٌبدٞ ثبٌزؼبْٚ  ِج١ٕبً أْ

 .ِغ اٌمطبع اٌخبؿ

ٜ إٌبدٞ ثؾ١شارْٛ ػٍٝ اٌم١بَ ثض٠بساد ١ِذا١ٔخ ٚ ارفك أػنبء ِغٍظ إِٔبء ٔبد

ٌّؾشٚع اٌفشع اٌضبٟٔ ٌٕبدٞ إٌبدٞ األ٠بَ اٌّمجٍخ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِؼذي اإلٔغبص 

 .اٌّؾمك ػٍٝ فؼ١ذ اإلٔؾبءاد اٌغبسٞ رٕف١ز٘ب



 

 

ؽنش االعزّبع أػنبء ِغٍظ إِٔبء ٔبدٞ إٌبدٞ ثؾ١شارْٛ 

ٌؾئْٛ  ُِٕٚٙ اٌذوزٛس أؽّذ اٌؾ١خ سئ١ظ اإلداسح اٌّشوض٠خ

اٌٛص٠ش سئ١ظ ِغٍظ األِٕبء، ٚاٌٍٛاء اثشا١ُ٘ فبثش ٔبئت ِؾبفع اٌمب٘شح، 

ٚاٌذوزٛس ػّبد اٌؼضثبٚٞ ػ١ّذ و١ٍخ رشث١خ س٠بم١خ ثبٌٙشَ، ٚاٌىبثزٓ ٘ؾبَ 

، ٚػذد ِٓ ل١بداد اٌٛصاسح، ٚأػنبء اٌّىزت االعزؾبسٞ ِقجبػ ، ٚوّبي ػبِش

 .إٌٙذعٟ عبِؼخ ؽٍٛاْ

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ذّٕر تازثح اٌمصش دورٛساٖ اٌفٍغفح تاِر١اص ٌخذِح اٌفشد  خاِؼح زٍٛاْ

 تاٌٛادٜ اٌدذ٠ذ

 

   ص 60:34:19  ١ٔٛ٠0909ٛ  90اٌثالثاء 

ؽقٍذ اٌجبؽضخ ١ٌٍٝ وبًِ أؽّذ ؽغ١ٕٓ ، ِذسط ِغبػذ ثمغُ خذِخ اٌفشد ثى١ٍخ 

اٌخذِخ اإلعزّبػ١خ ، عبِؼخ ؽٍٛاْ ِٓ ِٛا١ٌذ لش٠خ اٌمقش ثّشوض اٌذاخٍخ 

ٝ ؽٙبدح اٌذوزٛساح ثذسعخ اِز١بص ِغ ِشرجخ اٌؾشف ، ثّؾبفظخ اٌٛادٜ اٌغذ٠ذ ػٍ

ٚرٌه فٟ سعبٌخ ِمذِخ ثؼٕٛاْ " فؼب١ٌخ ثشٔبِظ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّٙبَ فٝ رؾغ١ٓ 

اٌىفبءح اإلعزّبػ١خ ٌألؽذاس اٌغبٔؾ١ٓ" ٚرٌه ِغبء أِظ األؽذ ، رؾذ اؽشاف 

١خ ٔا.دػجذ إٌبفش ػٛك ٔاؽّذ عجً ٔاعزبر ٚس١٠ٔظ لغُ خذِخ اٌفشد األعجك ثىٍ

 عبِؼخ ؽٍٛاْ -اٌخذِخ االعزّبػ١خ 

 

https://www.gomhuriaonline.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%20%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/636153.html


 

 

 

 

ٚرؾىٍذ ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلؾخ ِٓ أ.د ػفبف ساؽذ 

عبِؼخ ؽٍٛاْ ، أ.د  -ٔاعزبر خذِخ اٌفشد ثى١ٍخ اٌخذِخ اإلعزّبػ١خ  ػجذاٌشؽّٓ

ع١ٙبْ ع١ذ ث١ِٛٝ اٌمو أعزبر خذِخ اٌفشد ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ عبثمب ، أ.د 

.اٌّزٛعو ٌٍخذِخ   عزبر خذِخ اٌفشد ٚػ١ّذ اٌّؼٙذِب٘ش ػجذاٌشاصق عىشاْ ، أ

 .االعزّبػ١خ ثغبِؼخ وفش اٌؾ١خ

أوذد اٌجبؽضخ ١ٌٍٟ وبًِ ؽغ١ٕٓ ، اٌؾبفٍخ ػٍٝ ؽٙبدح اٌذوزٛساٖ ، ٚاثٕخ لش٠خ 

أْ  اٌمقش ثّؾبفظخ اٌٛادٜ اٌغذ٠ذ فٝ رقش٠ؼ خبؿ ٌجٛاثخ اٌغّٙٛس٠خ ، 

ثّذٜ فخش أعشرٙب ٚا٘بٌٝ عؼبدرٙب ثؾقٌٛٙب ػٍٝ ؽٙبدح اٌذوزٛساٖ ال رمبسْ 

وض١شاً ػٍٝ  لش٠زٙب ثّب ٔغؾذ فٝ رؾم١مٗ ِٓ غب٠خ ٚ٘ذف هبٌّب عؼذ ِٓ أعٍّٙب 

   .ِذاس عٕٛاد اٌجؾش ٚاٌذساعخ

ؽٛي  ٚامبفذ ؽغ١ٕٓ، أْ ِٛمٛع سعبٌزٙب ٠ّىٓ رٍخ١قٗ ِٓ خالي دساعزٙب  

ٝ رؾم١ك ٘ذف س١٠ٔغٟ ٘ٛ اخزجبس فؼب١ٌخ ثشٔبِظ رذخً ِٕٟٙ ثّٕٛرط اٌزشو١ض ػٍ

اٌّٙبَ ٌزؾغ١ٓ اٌىفبءح اإلعزّبػ١خ ٌألؽذاس اٌغبٔؾ١ٓ ، ِؾ١شح اٌٝ أْ اٌزقــ١ُّ 

 "اٌجؼذ٠ـخ –اٌزغش٠جــٝ اٌّغــزخذَ فــٝ اٌذساعــخ ٘ــٛ رقــ١ُّ اٌزغشثـخ "اٌمج١ٍـخ 

( ؽذس عبٔؼ ِٓ 64اٌذساعخ رىٛٔذ ِٓ ) ٚاٚمؾذ اثٕخ اٌمقش ، أْ ػ١ٕخ  

عغخ دٚس اٌز األؽذاس اٌغبٔؾ١ٓ  شث١خ ثبٌغ١ضح ٌشػب٠خ األؽذاس، ٚرُ رمغ١ّٙب ثّٛٔ

  ( ِغّٛػخ رغش٠ج١خ06ػؾٛا١٠ٔب ثبٌزغبٚٞ ٕاٌٟ ِغّٛػز١ٓ )

ٚؽٛي ِمزشؽبد اٌذساعخ اٌّمذِخ ِٓ اٌجبؽضخ ، أؽبسد اٌٝ أْ دساعزٙب سوضد 

ػٍٝ اٌزٔبوذ ِٓ فؾخ اٌفشك اٌش١٠ٔغٟ اٌمب٠ًٔ ثبْٔ ِّبسعخ ثشٔبِظ اٌزشو١ض ػٍٝ 

دٞ ٌزؾغ١ٓ ا  .ٌىفبءح اإلعزّبػ١خ ٌألؽذاس اٌغبٔؾ١ٓاٌّٙبَ رٛٔ

٘زا ٚلذ لشسد ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ ِٕؼ اٌذاسعخ ١ٌٍٟ وبًِ أؽّذ دسعخ 

دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ اٌخذِخ اإلعزّبػ١خ رخقـ خذِخ اٌفشد ثذسعخ اإلِز١بص ِغ 

ِشرجخ اٌؾشف ٔظشا ٌىفبءح اٌشعبٌخ ٚدلخ ِٕٙغ١زٙب ، وّب أٚفذ ثطجغ اٌشعبٌخ 

بِؼخ ٚرذاٌٚٙب ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌّقش٠خ ٔظشا ٌز١ّض اٌشعبٌخ ٚوفبءرٙب ػٍٟ ٔفمخ اٌغ

 .اٌؼ١ٍّخ



 

 

 

 

 

خاِؼح زٍٛاْ: فٛص تازثح تى١ٍح اٌفْٕٛ اٌرطث١م١ح تاٌّشوض اٌثأٟ فٟ 

ِغاتمح وا٠شٚ د٠ضا٠ٕاثْٛ تّششٚع تسثٝ ػٓ"سؤ٠ح ِؼاصشج ٌردشتح 

 "اٌرغٛق فٟ ظً ٚتاء وٛسٚٔا
 َ 0:11 - ١ٔٛ٠6161ٛ،  2اٌضالصبء، 
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فٟ ظً عؼٝ عبِؼخ ؽٍٛاْ ثشئبعخ األعزبر اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ 

ٚس٠بدح األعزبرح اٌذوزٛسح ِٕٝ فئاد ػط١خ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌؾئْٛ اٌذساعبد 

ذاسعخ عٍّٟ ٘ؾبَ اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ٌذػُ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌجبؽض١ٓ اعزطبػذ اٌ

اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ثغبِؼخ ؽٍٛاْ اٌفٛص ثبٌّشوض اٌضبٟٔ  وّبي ر١ّٙذٞ دوزٛساح ثى١ٍخ

اٌؼب١ٌّخ ٚرٌه ػمت  Cairo Designathon  فٝ ِغبثمخ وب٠شٚ د٠ضا٠ٕبصْٛ

)سإ٠خ  اٌّؾبسوخ ثّؾشٚع ثؾضٟ فٝ ِبدح رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاإلرقبالد ػٓ

ء وٛسٚٔب( رؾذ اؽشاف األعزبر اٌذوزٛس/ ِؼبفشح ٌزغشثخ اٌزغٛق فٟ ظً ٚثب

اثشا١ُ٘ ػقّذ ٚاٌٝ ثمغُ اٌطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزغ١ٍف ثبٌى١ٍخ، ثّغبػذح فش٠ك 

 .ِق١ّّٓ فٟ ِغبالد ِخزٍفخ 6ػًّ ِىْٛ ِٓ 

 Cairo  ؽبصد اٌذاسعٗ ػٍٟ عبئضح اٌّشوض اٌضبٟٔ فٝ ِغبثمخ وب٠شٚ د٠ضا٠ٕبصْٛ

Designathon ٓٚاٌّطٛس٠ٓ ٌزط٠ٛش أفىبس  ٚاٌزٟ أهٍمٙب ػذد ِٓ اٌّق١ّّ

عذ٠ذح ٌّىبفؾخ ٚرم١ًٍ آصبس ف١شٚط وٛسٚٔب اٌغٍج١خ. ٚ اٌزى١ف ِؼٙب، ٚلذ لبَ 

اٌّقش١٠ٓ   ثزؾى١ُ اٌّؾشٚػبد لبِبد وج١شح فٟ ِغبي اٌفٓ ٚاٌزق١ُّ ِٓ

https://www.elaosboa.news/100826


 

 

فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رّش ف١ٗ اٌذساعخ ا٢ْ ثّشؽٍخ   ٚاالعبٔت،

ِٓ لجً غشفخ  اٌزط٠ٛش ِٓ أعً رٕف١ز إٌّٛرط اٌّجذئٟ ٌٍّؾشٚع

 .فٕبػخ األخؾبة ٚاألصبس

أْ اٌخطخ االعزشار١غ١خ   ٚأٚمؾذ ا.د ١ِغْٛ لطت ػ١ّذ و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ

ٌٍى١ٍخ رٙذف اٌٝ رؤو١ذ دٚس اٌى١ٍخ فٟ خذِخ اٌّغزّغ ٚؽً ِؾىالرٗ، ٌزا عبءد 

ثٙذف ا٠غبد ؽٍٛي رق١ّ١ّخ اثذاػ١خ ٌؾ١بح ِب ثؼذ ٚثبء   اٌّؾبسوخ فٟ ٘زٖ اٌّغبثمخ

سٚٔب ٚرٕؾ١و ِغزّغ اٌزق١ُّ اٌّقشٞ ٚرمذ٠ُ ؽٍٛي ٚرق١ّّبد اثذاػ١خ وٛ

رزٕبعت ِغ اٌٛالغ اٌؼبٌّٟ اٌغذ٠ذ ثؼذ أزؾبس ٚثبء ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ، 

 .إلربؽخ اٌفشفخ ٌؾجبة اٌّق١ّّٓ الوزغبة ِض٠ذ ِٓ اٌخجشاد ٚاٌّٙبساد

ٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس وّب أؽبسد ا.د ػال ٘بؽُ ٚو١ً و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ٌٍذساعبد ا

أْ ع١ّغ اٌّغبالد اٌجؾض١خ ٌغ١ّغ األلغبَ رٙذف ٌزؾم١ك اٌخطخ االعزشار١غ١خ 

اٌّغزّغ، ِؾ١شح اٌٟ أْ ِؾبسوخ اٌفْٕٛ   ٌٍى١ٍخ ِب ٠ئوذ ر١ّض٘ب ٚدٚس٘ب فٟ خذِخ

اٌزطج١م١خ عبءد ل٠ٛخ ٚاعفشد ػٓ اٌفٛص ثبٌّشوض اٌضبٟٔ ِئوذح أْ أفنً صالصخ 

ِٓ خالي غشفخ فٕبػبد ِٕزغبد االخؾبة  أػّبي ع١زُ رق١ٕؼُٙ ٚرٕف١زُ٘

 .ٚاألصبس، ثبإلمبفخ ٌؾقٛي اٌفبئض٠ٓ ػٍٝ دثٍِٛبد ِغب١ٔخ فٟ رق١ُّ إٌّزغبد

ٚلذ رُ اعشاء اٌّبساصْٛ اٌزق١ّّٟ ثطش٠مخ رؾبسو١خ ػجش ِٕقبد اٌزٛافً، 

ب ِٓ  62اٌزضاِبً ثبعشاءاد اٌزجبػذ، ػٍٝ ِذاس صالصخ أ٠بَ، ثّؾبسوخ  ًّ دٚي  4ِقّ

، ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح، ٚاٌغؼٛد٠خ، ٚاإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، رؾذ ُٚ٘: ِقش

 01ِؾشفًب ِٚٛعٙب ٌٍؼ١ٍّخ اٌزق١ّ١ّخ، ٚٔزظ ػٓ اٌّبساصْٛ ا٠غبد  03اؽشاف 

 .(02 –ؽٍٛي رق١ّ١ّخ فٟ خّظ ِؾبٚس رزقً ثبٌؾ١بح ثؼذ ٚثبء )اٌىٛڤ١ذ 

د سئ١غ١خ ِغبال 5ٚا٘زّذ ِغبثمخ وب٠شٚ د٠ضا٠ٕبصْٛ ثب٠غبد ؽٍٛي رق١ّ١ّخ فٟ 

أؽذ٘ب ٘ٛ ِٕزغبد اٌؾّب٠خ اٌقؾ١خ ٚاٌٛلبئ١خ، أِب اٌؾٍٛي األسثؼخ اٌجبل١خ فٟٙ 

ٌٍزق١ّّبد ٌؼبٌُ ِب ثؼذ وٛسٚٔب ٚرٕمغُ اٌٝ: اٌؾٍٛي اٌزق١ّ١ّخ ٌٍّٕبصي، 

 .ِٚغبؽبد اٌؼًّ، ٚاٌزخط١و اٌؼّشأٟ، ٚؽٍٛي رق١ُّ األِبوٓ اٌزشف١ٙ١خ

 

 

 



 

 

 

 

مش ػضي ٌّقبث١ُٙ ٚػالط ٌٍّؼض١ٌٚٓ أهجبء اِز١بص لقش اٌؼ١ٕٟ ٠طبٌجْٛ ثّ

 ِٕض١ًٌب

 
 :ػّش فاسط
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ِطاٌة تاػرثاس فرشج اٌؼضي ئصاتح ػًّ ٚػذَ ئػادج ٘زٖ اٌفرشج ٚاعرٕىاس 

 اللرطاع "تذي ش١خٛخح" ِٓ ِىافأذُٙ

  

لصش اٌؼ١ٕٟ و١ٍح اٌطة خاِؼح اٌما٘شج،  0909اِر١اص ِاسط  غاٌة أغثاء دفؼح

ترٛف١ش ألصٝ دسخاخ ِىافسح اٌؼذٜٚ تذًءا ِٓ ذٛف١ش اٌّغساخ ٌٍّخاٌط١ٓ 

ٌّٚٓ ٠ظٙش ػ١ٍُٙ أػشاض ٚذٛف١ش ِمش ػضي ٌّٓ ال ٠رٛفش ٌٗ اٌمذسج ػٍٝ اٌؼضي 

ات١ح إٌّضٌٟ، ٚذٛف١ش اٌؼالج ٚاٌفسٛصاخ اٌالصِح ٌساالخ اٌؼضي إٌّضٌٟ اإل٠د

ِٓ أغثاء االِر١اص، ٚوزٌه اػرثاس فرشج اٌؼضي ئصاتح ػًّ ٚػذَ ئػادج ٘زٖ 

 .اٌفرشج

وّب هبٌجٛا فٟ ث١بْ فؾفٟ، ا١ٌَٛ، ثنشٚسح إٌظش فٟ ؽىبٜٚ ِب ٚففٖٛ 

ثبٌزؼغف اإلداسٞ مذ أهجبء االِز١بص خبفخ فٟ دٚسح اٌطٛاسة اٌزٟ رىشس 

 .اٌؾىبٜٚ ؽٌٛٙب

ٌُ  ١6161بص وبٍِخ ألهجبء االِز١بص ِبسط ٚربثغ األهجبء: "فشف ِىبفؤح االِز

٠زُ ثقٛسح فؾ١ؾخ، خقٛفب فٟ ألغبَ اٌطٛاسة ٚاٌشػب٠بد ٌّذح صادد ػٓ 

اٌضالصخ أؽٙش ؽ١ش ٌُ ٠ؾقً األهجبء ػٍٝ أٞ ِمبثً ِبدٞ ٚ دْٚ اصبسح ألٞ 

ِؾىالد فٟ ٘زا اٌؾؤْ، ِٕٚزظش٠ٓ رٕف١ز لشاس اٌشئ١ظ ػجذ اٌفزبػ اٌغ١غٟ 

 ."ع١ٕٗ غ١ش ِمزطغ ِٕٙب 6611٘ب ثقشف ِىبفؤح ؽٙش٠خ لذس



 

 

ٚأٚمؾٛا أُٔٙ رفبعئٛا ثبعزمطبػبد ٘ض١ٌخ ِخزٍفخ اٌم١ّخ ِٓ 

اٌّىبفؤح اٌزٟ ٠ؾقٍْٛ ػ١ٍٙب فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ، اخزٍفذ ِٓ 

عبِؼخ ألخشٜ دْٚ اثذاء أعجبة ٚثشغُ رؤو١ذ ٚصاسح اٌّب١ٌخ 

ِغزٕىش٠ٓ اسعبي آ١ٌخ فشف ِٛؽذح ٌٍغبِؼبد ٚرؤو١ذ٘ب ثؤٔٙب فئخ ِب١ٌخ ِمطٛػخ، 

اعزمطبع "ثذي ؽ١خٛخخ" ِٓ ِىبفؤح هج١ت االِز١بص اٌغ١ش ِم١ذ ثبٌٕمبثخ أٚ ثٛصاسح 

 .اٌقؾخ

فٟ ع١بق ِزقً، أهٍمذ ِغبء أِظ اإلص١ٕٓ، و١ٍخ اٌق١ذٌخ عبِؼخ ؽٍٛاْ ؽٍّخ 

ٌٛلف اٌزّٕش مذ ِشمٝ وٛسٚٔب ٚدػُ األهجبء، رؾذ ؽؼبس "خ١ٍه أغبْ.. 

اؽشاف اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ  ثالػ رّٕش.. وٛسٚٔب ِؼ عش٠ّخ"، رؾذ

 .اٌغبِؼخ ٚاٌذوزٛسح ا٠ّبْ ؽغبط اٌمبئُ ثؼًّ ػ١ّذ اٌى١ٍخ

ٚلبٌذ اٌذوزٛسح فبهّخ ِؾشَ، ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ، 

اْ اٌؾٍّخ رؤرٟ أطاللب ِٓ أْ ٔؾش اٌٛػٟ ٘ٛ اٌغالػ األٚي ٌّىبفؾخ رٍه 

مٝ وٛسٚٔب ِٓ ثؼل األفشاد فٟ اٌّغزّغ اٌغٍٛو١بد اٌغٍج١خ اٌزٝ ٠ٛاعٙٙب ِش

ٚاٌزٟ لذ رئدٞ اٌٝ ٌغٛء اٌجؼل اٌٝ اخفبء افبثزٗ أٚ افبثخ فشد ِٓ أعشرٗ 

 .ثبٌف١شٚط، رغٕجب ٌٍٛفُ االعزّبػٟ اٌزٞ ٠زؼشك ٌٗ ؽزٝ ثؼذ اٌزؼبفٟ

ٚأوذ اٌذوزٛس ٘ؾبَ سأفذ األعزبر ثبٌى١ٍخ، أْ اإلفبثخ ثف١شٚط وٛسٚٔب ١ٌظ 

ً ٘ٛ عبئؾخ ٠ؼبٔٝ ِٕٙب إٌبط فٝ وً دٚي اٌؼبٌُ، ٚال عش٠ّخ أٚ ٚفّخ ػبس، ث

 .٠غزذػٝ ِٓ اٌجؼل ِؼبلجخ اٌّقبث١ٓ ثبٌف١شٚط، ٚأر٠زُٙ ٔفغ١ب ثّب أفبثُٙ

ٚهبٌت سأفذ ثؼذَ اٌزّٕش مذ األهمُ اٌطج١خ اٌزٟ رمَٛ ثّؼبٌغخ اٌّشمٝ 

 اٌّقبث١ٓ، ٚرٛػ١خ إٌبط ٌزغ١١ش صمبفزُٙ ػٓ ٘زا األِش ٚاٌؾذ ِٓ اٌؾبئؼبد اٌزٟ

رٕؾش ِؼٍِٛبد خبهئخ ِضً ِب٠ضبس ػٓ أْ اٌّزٛفٝ ٔبلً ٌٍؼذٜٚ ؽزٝ ثؼذ دفٕٗ اٚ 

 .اٌزخٛف ِٓ ِزؼبفٝ وٛسٚٔب

 

 

 



 

 

 

 

 

تازثح تداِؼح زٍٛاْ ذسصذ اٌّشوض اٌثأٟ فٟ ِغاتمح ػا١ٌّح ػٓ سؤ٠ح 

 ٌردشتح اٌرغٛق فٟ ظً وٛسٚٔا

 
 عبِؼخ ؽٍٛاْ

 :ػّش فاسط
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زصذخ اٌثازثح عٍّٟ ٘شاَ وّاي تاٌغٕح اٌر١ّٙذ٠ح ٌٍذورٛساج تى١ٍح اٌفْٕٛ 

اٌرطث١م١ح خاِؼح زٍٛاْ اٌّشوض اٌثأٟ فٝ ِغاتمح ػا١ٌّح، ٚرٌه ػمة اٌّشاسوح 

تّششٚع تسثٟ فٝ ِادج ذىٌٕٛٛخ١ا اٌّؼٍِٛاخ ٚاإلذصاالخ ػٓ سؤ٠ح ِؼاصشج 

ٌردشتح اٌرغٛق فٟ ظً ٚتاء وٛسٚٔا، ذسد ئششاف اٌذورٛس ئتشا١ُ٘ ػصّد 

 4ٚاٌٝ تمغُ اٌطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرغ١ٍف تاٌى١ٍح، تّغاػذج فش٠ك ػًّ ِىْٛ ِٓ 

 .ِص١ّّٓ فٟ ِداالخ ِخرٍفح

ٚأٚمؾذ اٌذوزٛسح ١ِغْٛ لطت ػ١ّذ و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ، أْ اٌخطخ 

دٚس اٌى١ٍخ فٟ خذِخ اٌّغزّغ ٚؽً ِؾىالرٗ،  االعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ رٙذف اٌٝ رؤو١ذ



 

 

ٌزا عبءد اٌّؾبسوخ فٟ ٘زٖ اٌّغبثمخ ثٙذف ا٠غبد ؽٍٛي 

رق١ّ١ّخ اثذاػ١خ ٌؾ١بح ِب ثؼذ ٚثبء وٛسٚٔب ٚرٕؾ١و ِغزّغ 

اٌزق١ُّ اٌّقشٞ ٚرمذ٠ُ ؽٍٛي ٚرق١ّّبد اثذاػ١خ رزٕبعت ِغ 

ذ، إلربؽخ اٌفشفخ اٌٛالغ اٌؼبٌّٟ اٌغذ٠ذ ثؼذ أزؾبس ٚثبء ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغ

 .ٌؾجبة اٌّق١ّّٓ الوزغبة ِض٠ذ ِٓ اٌخجشاد ٚاٌّٙبساد

ٚأطٍك اٌّبساصْٛ اٌزق١ّّٟ ثطش٠مخ رؾبسو١خ ػجش ِٕقبد اٌزٛافً، اٌزضاِبً 

ب ِٓ  62ثبعشاءاد اٌزجبػذ، ػٍٝ ِذاس صالصخ أ٠بَ، ثّؾبسوخ  ًّ دٚي ٟ٘  4ِقّ

خ اٌّزؾذح، رؾذ اؽشاف ِقش، ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح، ٚاٌغؼٛد٠خ، ٚاإلِبساد اٌؼشث١

ؽٍٛي  01ِؾشفًب ِٚٛعٙب ٌٍؼ١ٍّخ اٌزق١ّ١ّخ، ٚٔزظ ػٓ اٌّبساصْٛ ا٠غبد  03

 .رق١ّ١ّخ فٟ خّظ ِؾبٚس رزقً ثبٌؾ١بح ثؼذ ٚثبء وٛسٚٔب

ِغبالد سئ١غ١خ أؽذ٘ب ٘ٛ  5ٚا٘زّذ اٌّغبثمخ ثب٠غبد ؽٍٛي رق١ّ١ّخ فٟ 

اٌجبل١خ فٟٙ ٌٍزق١ّّبد ِٕزغبد اٌؾّب٠خ اٌقؾ١خ ٚاٌٛلبئ١خ، أِب اٌؾٍٛي األسثؼخ 

ٌؼبٌُ ِب ثؼذ وٛسٚٔب ٚرٕمغُ اٌٝ اٌؾٍٛي اٌزق١ّ١ّخ ٌٍّٕبصي، ِٚغبؽبد اٌؼًّ، 

 .ٚاٌزخط١و اٌؼّشأٟ، ٚؽٍٛي رق١ُّ األِبوٓ اٌزشف١ٙ١خ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

لجامعات تواصل استالم بحوث طالب فرق النقل كبديل المتحانات الفصل ا

ام عمليات استقبال الرسائل.. الدراسى الثانى.. رؤساء الجامعات: انتظ

ساعة.. ورئيس "كفر الشيخ": أكثر من  01التقديم يتم على مدار 

 % من الطالب سلموا29
ص 90:99 ١ٔٛ٠0909ٛ  90اٌثالثاء،   

 كتب دمحم صبحى
 

اٌجؾٛس ِٓ هالة فشق إٌمً  أعجٛع ِش ػٍٝ ثذء اعزمجبي اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ

ٚاٌزٝ رُ  6161/  6102ٝ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ وجذ٠ً الِزؾبٔبد اٌفقً اٌذساعٝ اٌضبٔ

اٌغبء٘ب ثغجت عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ ٚفمب ٌمشاساد اٌّغٍظ األػٍٝ 

ٌٍغبِؼبد ٌؾّب٠خ اٌطالة ِٕٚغ أزؾبس ػذٜٚ اٌف١شٚط ؽٙذد اٌغبِؼبد أزظبَ 

 .فٝ ػ١ٍّبد اٌزمذ٠ُ

جؾٛس ِٓ ٚفٝ ٘زا اإلهبس أوذ ػذد ِٓ سإعبء اٌغبِؼبد أزظبَ ػ١ٍّبد اعزالَ اٌ

اٌطالة اٌىزش١ٔٚبً ، ر١ّٙذا ٌؾقش اٌطالة ٚاٌجذء فٝ ػ١ٍّبد اٌزقؾ١ؼ ر١ّٙذا 

 .إلػالْ إٌزبئظ ٌٍطالة

أْ ٕ٘بن    ٚفٝ اٌجذا٠خ أوذ اٌذوزٛس ِقطفٝ ػجذ إٌجٝ سئ١ظ عبِؼخ ا١ٌّٕب،

ِٓ هالة فشق إٌمً ثبٌى١ٍبد   أزظبَ فٝ ػ١ٍّبد اعزالَ اٌشعبئً اٌجؾض١خ

 . % ِٓ هالة اٌغبِؼخ لذِٛا اٌجؾٛس٠65ض٠ذ ػٓ ِٛمؾب أْ ٕ٘بن ِب 

ٚأٚمؼ اٌذوزٛس ِقطفٝ ػجذ إٌجٝ فٝ رقش٠ؼ خبؿ ٌـ"ا١ٌَٛ اٌغبثغ" أْ 

عبػخ ؽ١ش أْ اٌزذخ١ً ٠زُ  64ػ١ٍّبد اعزالَ اٌجؾٛس رزُ ػٍٝ ِذاس اي 

اٌىزش١ٔٚب ػٍٝ اال١ّ٠ً اٌخبؿ العزبر اٌّبدح اٌذساع١خ الفزب اٌٝ أْ ػ١ٍّبد 

 . ١ٔٛ٠ٗ اٌغبسٜ 05فٝ  االعزالَ عزٕزٙٝ



 

 

ٚأؽبس اٌذوزٛس ِقطفٝ ػجذ إٌجٝ سئ١ظ عبِؼخ ا١ٌّٕب اٌٝ أْ 

ثّٛعت االٔزٙبء ِٓ اعزالَ اٌجؾٛس ٠زُ اٌجذء اٌفٛس فٝ أػّبي 

اٌىٕزشٚي ٚاٌزقؾ١ؼ ر١ّٙذا إلػالْ إٌزبئظ ٌٍطالة لجً ٔٙب٠خ 

 . ؽٙش ١ٔٛ٠ٗ اٌغبسٜ

١بد اعزالَ اٌجؾٛس ِٓ ِٚٓ عبٔجٗ لبي اٌذوزٛس ػجذ اٌشاصق ٠ٛعف ، أْ ػٍّ

اٌطالة رؾٙذ أزظبَ وبًِ ِٛمؾب أْ االعزالَ ٠زُ ػٍٝ ِذاس األعجٛع ثال 

اعبصاد ٠ٚزُ رؾ١ًّ اٌجؾش ِٓ لجً اٌمبئ١ّٓ ثبٌى١ٍبد اٌّخزٍفخ ٌزغ١ّغ اٌجؾٛس 

 . ٚاٌجذء فٝ رقؾ١ؾٙب ر١ّٙذا إلػالْ إٌزبئظ ػٍٝ اٌطالة

ي " ا١ٌَٛ اٌغبثغ "أْ رمذ٠ُ فٝ رقش٠ؼ خبؿ   ٚأوذ اٌذوزٛس ػجذ اٌشاصق ٠ٛعف

اٌطالة ٌٍجؾٛس ٌُ ٠ؾٙذ أٜ ػبئك أٚ ِؾىٍخ ؽزٝ ا٢ْ ِٕز أطالق اػّبي رمذ٠ُ 

ِب٠ٛ اٌّبمٝ ٚفمب ٌمشاساد اٌّغٍظ األػٍٝ  30اٌجؾٛس ٚاٌزٝ ثذأد أػّبٌٙب فٝ 

ٌٍغبِؼبد الفزب اٌٝ أْ ٠َٛ اٌغّؼخ ٌُ ٠ؼزجش اعبصح فٝ اعزالَ اٌجؾٛس خبفخ ٚأْ 

 .  ُ رزُ اٌىزش١ٔٚبػ١ٍّبد اٌزمذ٠

أْ ٕ٘بن ِب ٠ض٠ذ   سئ١ظ عبِؼخ وفش اٌؾ١خ  ٚربثغ اٌذوزٛس ػجذ اٌشاصق ٠ٛعف

% ِٓ هالة و١ٍبد اٌغبِؼخ لذِٛا اٌشعبئً اٌجؾض١خ اٌّٛاد اٌذساع١خ 51ػٓ 

 . ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ

ٚفٝ ع١بق ِزقً لبي اٌذوزٛس ؽغبَ سفبػٝ ٔبئت سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ ٌؾئْٛ 

، أْ اعزالَ اٌجؾٛس ِٓ اٌطالة ٠زُ ثقٛسح ِٕزظّخ دْٚ ٚعٛد  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

أٜ ِؾبوً اٚ ِؼٛلبد ِئوذا أٔٗ ٌُ ٠زٍمٝ أٜ ِؾىٍخ ِٓ ػّذاء اٌى١ٍبد رزؼٍك 

 . ثّٕظِٛخ اعزالَ اٌجؾٛس ؽزٝ ا٢ْ

ٚأوذ اٌذوزٛس ؽغبَ سفبػٝ فٝ رقش٠ؼ خبؿ ي " ا١ٌَٛ اٌغبثغ " أٔٗ ال ٠ٛعذ 

ة اٌّزمذ١ِٓ ثبٌجؾٛس ؽزٝ ا٢ْ خبفخ ٚأْ ؽقش ؽبًِ اؽقبئ١خ ثبػذاد اٌطال

اٌّذح اٌّبم١خ ػٍٝ ثذء اعزالَ اٌجؾٛس ١ٌظ وج١شح ؽ١ش أٔٗ ال ٠ّش عٜٛ اعجٛع 

 . ٚاؽذ

ٚأؽبس ٔبئت سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ ٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة، اٌٝ أْ اٌغذٚي اٌضِٕٝ 

١ٔٛ٠ٗ اٌغبسٜ ٚفٛس  60ٌزمذ٠ُ هالة فشق إٌمً اٌشعبئً اٌجؾض١خ ِّزذ ؽزٝ 

 . االٔزٙبء ِٓ اعزالَ اٌجؾٛس ع١زُ اٌجذء فٝ اٌزقؾ١ؼ ر١ّٙذا إلػالْ إٌزبئظ

 

 



 

 

 

 

و١ف ذسافع ػٍٝ ١ِضا١ٔره اٌشٙش٠ح ٔصائر ذمذِٙا و١ٍح 

 االلرصاد إٌّضٌٟ تسٍٛاْ

 

 ذاِش ٘الي ورة 

 ؿ 2:01:40   ١ٔٛ٠6161ٛ  12اٌضالصبء   

اْ ؽٍٛاْ رؾذ سػب٠خ األعزبر اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ فٟ ظً ا٘زّبَ عبِؼخ ؽٍٛ

اٌغبِؼخ ثخذِخ اٌّغزّغ اٌّؾ١و رمذَ و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ ثبٌغبِؼخ رؾذ 

اؽشاف األعزبر اٌذوزٛس خبٌذ اٌمبمٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ 

ٚاالسؽبداد ٌٍزخط١و ٌٍّٛاسد اٌّب١ٌخ ٌألعشح اٌّقش٠خ ٚرٌه فٟ اٌٛلذ اٌزٞ 

األعش اٌّقش٠خ ف١ٗ اٌٟ اٌزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ اإلداسح إٌّض١ٌخ ٚاٌزخط١و فٟ  رؾزبط

ؽزٝ ِغبالد اٌؾ١بح ٚخقٛفب اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ِٓ أعً اٌمنبء ػٍٝ االسرغب١ٌخ 

 .ٚاإلعشاف فٟ اإلٔفبق ثقٛسح ػبِخ ٚفٟ اٌظشٚف اٌطبسئخ ثقفخ خبفخ
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بداسح سٚمخ ؽّضح أثٛاٌفنً ٚاٌّزخققخ ث ٚرمذَ ٘زٖ اإلسؽبداد د.

عبِؼخ ؽٍٛاْ ٚاٌزٟ رئوذ  –و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ  –ِئعغبد األعشح ٚاٌطفٌٛخ 

رؾذ٠ذ األ٘ذاف  ػٍٝ أْ اداسح اٌذخً اٌّبٌٟ ٠ّش ثّغّٛػخ ِٓ اٌّشاؽً أٌٚٙب

ٚاٌزٟ فٟ مٛئٙب رٛمغ ا١ٌّضا١ٔخ ١ٍ٠ٙب اٌزخط١و ٚفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠زُ اػطبء وً 

  أخ١شا اٌزم١١ُ.ثٕذ ِٓ ثٕٛد اإلٔفبق ؽمٗ صُ اٌزٕف١ز ٚ

 ٚرزٍخـ خطٛاد ٚمغ ا١ٌّضا١ٔخ ف١ّب ٠ٍٟ :

ؽذد ع١ّغ ِقبدس دخً األعشح "اال٠شاداد" ٚلذ ٠ىْٛ دخً صبثذ ٠ّٚىٓ   -0

 06اؽزغبثٗ ثغٌٙٛٗ ٕٚ٘بن دخً ِٛعّٟ ٔمَٛ ثزمذ٠شٖ ع٠ٕٛب ٚرمغ١ّٗ ػٍٝ 

  ٌّؼشفخ ِزٛعو اٌذخً اٌؾٙشٞ ٌألعشح

اٌضبثزخ  -قشٚفبد اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١شح ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌّ ؽذد "اٌّقشٚفبد"  -6

الغبه ٚ٘ىزا ٠زُ خقّٙب ِٓ دخً األعشح ٠ٚزُ رٛص٠غ اٌّجٍغ  –ِضً ا٠غبس اٌغىٓ 

% ٠ىْٛ  01ِغ األخز فٟ االػزجبس   اٌجبلٟ ػٍٝ ثم١خ اٌّقشٚفبد اٌّزغ١شح

  % ٌٍطٛاسٞء. 05ٌالدخبس ، 

  ٚرؾم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌّقشٚفبد ٚاال٠شاداد -3

 ٠غت ِشاػبح االرٟ :  ت ص٠بدح اٌّقشٚفبد ػٓ اال٠شادادوّب أٔٗ ٌزغٕ

رجغ١و ِغزٜٛ اٌّؼ١ؾخ ٚاٌجؼذ ػٓ اٌزىٍف لذ٠ّب لبٌٛا )اٌزذث١ش ٔقف اٌّؼ١ؾخ(  -0

ٚ ثذال ِٓ ؽشاء االؽز١بعبد ثؤعؼبس ثب٘ظخ ٠ّىٓ رق١ٕؼٙب ِٕض١ٌب ٚثى١ّبد 

 ِؼمٌٛخ، ٚاٌجؼذ ػٓ ؽشاء ِبسوبد ٌغزة أٔظبس ا٢خش٠ٓ .

  ٚخبفخ اٌغزاء  ف فٟ االعزٙالنػذَ اإلعشا -6

 ؽشاء اٌغٍغ ثى١ّبد ألً ٚاعزخذاَ اٌجذائً ِب أِىٓ . -3

االعزفبدح ِٓ لذساد ِٚؼبسف أفشاد األعشح عٛاء فٟ اٌؾشاء أٚ فٟ رغذ٠ذ  -4

  ع١ذ.  ثؼل اٌّالثظ ٚاظٙبس٘ب ثّظٙش

 االعزضّبس اٌّجبٌغ اٌّذخشح ٌذٜ األعش فٟ أٔٙب رىْٛ ِقذس دخً ٌألعشح . -5

 ٕ٘بن أعظ ػبِخ ٌٕغبػ ا١ٌّضا١ٔخ :ٚ

 ِشاػبح رؾم١ك أ٘ذاف األعشح اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ . -0

 االٌزضاَ ثبٌٛالؼ١خ ٚاٌّشٚٔخ ػٕذ رطج١ك ا١ٌّضا١ٔخ . -6



 

 

 ِشاػبح أال ٠طغٟ ثٕذ ػٍٝ أخش ٚاٌزٛاصْ .  -3

 االؽزفبظ ثبٌفٛار١ش اٌزٟ رذي ػٍٝ و١ّخ إٌّقشف . -4

ػ١ٍّخ اٌزخط١و ِٓ ِٕطمخ   يُِٙ عذا اٌزذ٠ٚٓ ألٔٙب ثزؾٛ -5

 اٌال ٚػٟ اٌٝ اٌٛػٟ .

ٕٚ٘بن ثؼل إٌقبئؼ ٚاالسؽبداد اٌزٟ رئصش ا٠غبث١ب ػٍٝ ا١ٌّضا١ٔخ ٚدخً 

  األعشح ػِّٛب ٟٚ٘:

اٌجؼذ ػٓ اٌؾشاء اٌؼؾٛائٟ ثذْٚ رخط١و ٚال رمغ رؾذ رؤص١ش اإلػالٔبد  -0

 ٚاٌؾشاء اٌزفبخشٞ .

زق١ٕغ ثؼل اٌؼقبئش إٌّض١ٌخ اٌقؾ١خ اٌّؾشٚثبد اٌغزائ١خ ٚلَٛ ث  اثزؼذ ػٓ -6

 ٚاألٚفش .

ٚرغذ٠ذ ِىّالد اٌذ٠ىٛس   فٟ ثٕذ اٌّغىٓ ِؾبٌٚخ ػًّ د٠ىٛساد إٌّضي  -3

 ِٚٓ اٌّّىٓ رق١ٕغ ثؼل إٌّظفبد ِٕض١ٌب .  ثبػبدح رذ٠ٚش اٌّخٍفبد إٌّض١ٌخ

فٟ أٚلبد اإلعبصاد  –ػذَ اٌؾشاء فٟ أٚلبد اٌزسٚح فٟ ٔٙب٠خ فزشح اٌؾظش  -4

  ثٙب اصدؽبَ . اٌزٟ
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