
 
 
 
 

 
 
 

: لشاساث هبهت التحبد الجبهعبث العشبيت  هبجذ ًجنر الذكتىس باالعت

.. تعشف عليهب ببلصىس52ببلذوسة الـ  

 

 تبهش هالل كتب 
   0118120   ١ٔٛ٠0202ٛ  11اٌخ١ّظ َ 

اخززُ اٌّجٍظ اٌزٕف١زٜ إلرحبد اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ أػّبٌٗ ٚاٌزٜ ػمذ ػجش رم١ٕخ 

اإلرصبي ػٓ ثؼذ ٚ ثّشبسوخ األ١ِٓ اٌؼبَ إلرحبد اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ األعزبر 

اٌذوزٛس ػّشٚ عالِخ ، األعزبر اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ جبِؼخ حٍٛاْ ٚسئ١ظ 

ث١خ ٚ سئ١ظ اٌّجٍظ اٌزٕف١زٜ.. ٌٍّإرّش اٌؼبَ إلرحبد اٌجبِؼبد اٌؼش 30اٌذٚسح 

( جبِؼخ جذ٠ذح 13ٚافك اٌّجٍظ اٌزٕف١زٜ الرحبد اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ ػٍٝ ئٔضّبَ )

 .ِٓ ِصش ٚاألسدْ ٚعٛس٠ب ٚا١ٌّٓ ٚرٛٔظ ٚاٌؼشاق ئٌٝ ِظٍخ االرحبد
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وّب ٚافك اٌّجٍظ ػٍٝ رفٛض االرحبد ثبرخبر اٌمشاساد اٌّّٙخ 

ٚ رغ١ًٙ   ١ٔبثخ ػٓ اٌّإرّش اٌؼبَ ثغجت جبئحخ ف١شٚط وٛسٚٔب

٠خ ٌٍجبِؼبد اٌؼشث١خ اٌشاغجخ فٟ االٔضّبَ ئٌٝ ئجشاءاد اٌؼضٛ

  ِظٍخ ارحبد اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ

وّب رطشق اٌّجٍظ ئٌٝ رحذ٠ذ اٌجبِؼخ اٌّض١فخ ٌٍّإرّش اٌغٕٛٞ الرحبد 

اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ اٌؼبَ اٌمبدَ ٘زا ثبإلضبفخ ئٌٝ ِٕبلشخ ضشٚسح اال٘زّبَ ثزط٠ٛش 

 ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثُؼذ

اٌجذ٠ش ثبٌزوش أْ االرحبد وبْ لذ أٔشأ ِٕصخ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٚٔٝ ، ٚاٌزٟ رٙذف ئٌٝ 

ثغجت   رٛف١ش اٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ ٌٍطٍجخ اٌؼشة فٝ ِخزٍف اٌّغز٠ٛبد األوبد١ّ٠خ

 .رؼطً اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ أثٕبء ئٔزشبس ف١شٚط وٛسٚٔب

ب االجزّبع اعزّش االجزّبع ألوثش ِٓ عبػز١ٓ ٚ٘ٝ اٌّشح األٌٚٝ اٌزٟ ٠ؼمذ ف١ٙ

ثشىٍٗ االفزشاضٝ ٔظشا ٌٍظشٚف اإلعزثٕبئ١خ اٌزٝ ٠ّش ثٙب اٌؼبٌُ ٚارخبر 

 .اإلجشاءاد االحزشاص٠خ فٝ ِٛاجٙخ أصِخ وٛسٚٔب

شبسن فٝ أػّبي اٌّجٍظ األ١ِٕبْ اٌؼبِبْ اٌّغبػذاْ ٌالرحبد اٌذوزٛس خ١ّغٝ 

ح١ّذٜ ٚاٌذوزٛس ػجذ اٌشح١ُ اٌح١ٕطٝ ٚسؤعبء جبِؼبد ػشث١خ ِٓ األسدْ 

 .ِٚصش ٚاٌغؼٛد٠خ ٌٚجٕبْ ٚا١ٌّٓ ٚلطش ٚاٌجحش٠ٓ ُٚػّبْ ٚفٍغط١ٓ ِٚٛس٠زب١ٔب

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

إطالق هببدسة جبهعت حلىاى "الجبهعت هعبن" الثبًيت عشش لذعن العوبلت 

 اليىهيت.. ببلصىس

 

 لتبهش هال كتب 
   ص 12124121  ١ٔٛ٠0202ٛ  11اٌخ١ّظ 

أطٍمذ  ئعزّشاًسا ٌٍذٚس اٌّجزّؼٝ اٌفؼبي ٌجبِؼخ حٍٛاْ ئ٠ّبٔبً ثذٚس٘ب اٌّجزّؼٝ 

خ ا١ِٛ١ٌخ رحذ سػب٠خ فؼب١ٌبد ِجبدسح اٌجبِؼخ ِؼبن اٌثب١ٔخ ػشش ٌذػُ اٌؼّبٌ

األعزبر اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ اٌجبِؼخ ٚاألعزبر اٌذوزٛس حغبَ سفبػٝ ٔبئت 

ٚاٌزٝ ٔظّٙب ِشوض سصذ  سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

ِحّٛد ثىشٜ سئ١ظ ِجٍظ اداسح   ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّؼ١خ ثّشبسوخ د.

  .صح١فخ األعجٛع
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وشرٛٔخ ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ثّٕطمخ  022ح١ث رُ رٛص٠غ ػذد 

اٌّشبسوخ اٌّجزّؼ١خ ٌذػُ حٍٛاْ ٌذػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ فٝ اطبس 

االعش ٚاٌّٛاط١ٕٓ األوثش احز١بجب ٚرأثًش ِٓ جشاء رذاػ١بد 

ٚالع١ّب فٝ  جبئحخ ف١شٚط وٛسٚٔب، ثٙذف اٌزىبرف ٚاٌزضبِٓ ِغ وبفخ اٌفئبد 

  إٌّبطك االوثش احز١بجب.

ٚأوذ األعزبر اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ اٌجبِؼخ أْ ِٓ ِٙبَ ِٚغئ١ٌٛبد جبِؼخ  

حٍٛاْ اال٘زّبَ ثبٌزٛجٙبد اٌم١ِٛخ ٌٍم١بدح اٌغ١بع١خ، ٚاٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ ٌٍجبِؼخ 

فٝ رٕف١ز ٘زٖ اٌزٛجٙبد ١ٌظ فمظ ثبٌذساعبد إٌظش٠خ ٌشصذ ٚرمذ٠ش احز١بجبد 

خالي اٌؼًّ ا١ٌّذأٝ ػٍٝ أسض اٌّٛاط١ٕٓ فٝ ٘زٖ إٌّبطك، ٌٚىٓ أ٠ضب ِٓ 

اٌٛالغ، ٌزىْٛ اٌجبِؼخ ِٕبسح ٌٍّجزّغ الشجبع االحز١بجبد اٌّبد٠خ ٚاٌغ١ش ِبد٠خ 

ٌٚذػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ ٌّٛاجٙخ آثبس اٌجبئحخ ثبإلضبفخ ئٌٝ رٛػ١خ اٌّٛاط١ٕٓ 

ثزجٕت اضشاس اٌٛثبء ٚاٌٛلب٠خ ِٕٗ ٚ٘زا ٚاججٕب ٔحٛ ٚطٕٕب فٝ ٘زٖ االصِخ وّب 

اٌجبِؼخ أْ دٚس اٌجبِؼخ اٌّجزّؼٝ ِغزّش ِٓ لجً ظٙٛس جبئحخ لبي سئ١ظ 

وشٚٔب ٌخذِخ اٌّجزّؼبد اٌّح١طخ ثبٌجبِؼخ ٚثٛجٗ ػبَ األوثش احز١بجب ِٓ 

اٌمب٘شح ئٌٝ أعٛاْ ٚخذِبرٙب فٝ ٘زا اٌشأْ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٚربرٝ ٚفمب ٌشؤ٠خ 

 .0212 ِصش فٝ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚا٘ذافٙب االعز١شار١ج١خ 

جٗ أوذ األعزبر اٌذوزٛس حغبَ سفبػٟ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ خذِخ ِٓ جبٔ

اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ػٍٝ اعزّشاس اٌزٛاصً اٌّغزّش ِغ اٌّٛاط١ٕٓ ٚاألعش ِٓ 

خالي اٌّجبدساد اٌزٝ رؼذ سعبٌخ ر٠ّٕٛخ ِٓ لطبع اٌج١ئخ ِٚخزٍف و١ٍبد جبِؼٗ 

ٝ إٌّبطك االوثش احز١بجب حٍٛاْ ِٚٓ خالي رٕغ١ك اٌؼًّ ث١ٓ اٌجّؼ١بد اال١ٍ٘خ ف

ٚث١ٓ ِشوض سصذ ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّؼ١خ اٌزٜ ٠ٕجثك ِٓ لطبع خذِخ 

اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ فٝ جبِؼخ حٍٛاْ، ٚرٌه ألْ اٌؼًّ اٌزّٕٜٛ فٝ ئطبس خذِخ 

اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٠حزبج ثبٌضشٚسح ٌزضبفش وبفخ اٌجٙٛد ث١ٓ ِخزٍف 

  اٌجٙبد.

جبصٜ ِذ٠ش ِشوض سصذ ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّؼ١خ أْ ٚأشبسد ا.د. عٕبء ح

لطبع اٌج١ئخ فٝ اٌجبِؼخ ٠غزٙذف رحم١ك رحغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌح١بح ٌٍّٛاط١ٕٓ ثبٌّٕبطك 

اٌؼشٛائ١خ اٌّح١طخ ثبٌجبِؼخ ٚغ١ش٘ب، ٚرٌه رٕف١زًا ٌخطخ اٌمطبع اٌّغزمج١ٍخ 

 .0212، اٌزٝ رزّبشٝ ِغ األ٘ذاف االعزشار١ج١خ ٌشؤ٠خ ِصش 0203



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 جامعة جدٌدة إلى اتحاد الجامعات العربٌة 15انضمام 
 م 22:31 2222يىًيى  11الخويظ، 

 
 اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ جبِؼخ حٍٛاْ

 دمحم صبحى

د اٌؼشث١خ ٚاٌزٜ ػمذ ػجش رم١ٕخ اخززّذ أػّبي اٌّجٍظ اٌزٕف١زٜ الرحبد اٌجبِؼب

االرصبي ػٓ ثؼذ ثّشبسوخ األ١ِٓ اٌؼبَ الرحبد اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ اٌذوزٛس ػّشٚ 

ٌٍّإرّش  30عالِخ، ٚاٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ جبِؼخ حٍٛاْ ٚسئ١ظ اٌذٚسح 

 .اٌؼبَ الرحبد اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ ٚ سئ١ظ اٌّجٍظ اٌزٕف١زٜ

  

شبسن فٝ أػّبي اٌّجٍظ األ١ِٕبْ  ٚثحغت ث١بْ صبدس ػٓ جبِؼخ حٍٛا ،

اٌؼبِبْ اٌّغبػذاْ ٌالرحبد اٌذوزٛس خ١ّغٝ ح١ّذٞ ٚاٌذوزٛس ػجذ اٌشح١ُ 

اٌح١ٕطٝ، ٚسؤعبء جبِؼبد ػشث١خ ِٓ األسدْ ِٚصش ٚاٌغؼٛد٠خ ٌٚجٕبْ ٚا١ٌّٓ 

 .ٚلطش ٚاٌجحش٠ٓ ُٚػّبْ ٚفٍغط١ٓ ِٚٛس٠زب١ٔب

  

جبِؼخ جذ٠ذح  13ٝ أضّبَ ٚٚافك اٌّجٍظ اٌزٕف١زٜ الرحبد اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ ػٍ

  .ِٓ ِصش ٚاألسدْ ٚعٛس٠ب ٚا١ٌّٓ ٚرٛٔظ ٚاٌؼشاق ئٌٝ ِظٍخ االرحبد

  



 

 

وّب ٚافك اٌّجٍظ ػٍٝ رفٛض االرحبد ثبرخبر اٌمشاساد اٌّّٙخ 

ٚ رغ١ًٙ   ١ٔبثخ ػٓ اٌّإرّش اٌؼبَ ثغجت جبئحخ ف١شٚط وٛسٚٔب

 ئجشاءاد اٌؼض٠ٛخ ٌٍجبِؼبد اٌؼشث١خ اٌشاغجخ فٟ االٔضّبَ ئٌٝ

   ِظٍخ ارحبد اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ

وّب رطشق اٌّجٍظ ئٌٝ رحذ٠ذ اٌجبِؼخ اٌّض١فخ ٌٍّإرّش اٌغٕٛٞ الرحبد 

اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ اٌؼبَ اٌمبدَ ٘زا ثبإلضبفخ ئٌٝ ِٕبلشخ ضشٚسح اال٘زّبَ ثزط٠ٛش 

 .ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثُؼذ

  

ٝ، ٚاٌزٟ رٙذف ئٌٝ اٌجذ٠ش ثبٌزوش أْ االرحبد وبْ لذ أٔشأ ِٕصخ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٚٔ 

ثغجت   رٛف١ش اٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ ٌٍطٍجخ اٌؼشة فٟ ِخزٍف اٌّغز٠ٛبد األوبد١ّ٠خ

 .رؼطً اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ أثٕبء أزشبس ف١شٚط وٛسٚٔب

  

٠ٚغزّش االجزّبع ألوثش ِٓ عبػز١ٓ ٚ٘ٝ اٌّشح األٌٚٝ اٌزٝ ٠ؼمذ ف١ٙب االجزّبع 

٠ّش ثٙب اٌؼبٌُ ٚارخبر ثشىٍٗ االفزشاضٝ ٔظشا ٌٍظشٚف االعزثٕبئ١خ اٌزٟ 

 .اإلجشاءاد االحزشاص٠خ فٝ ِٛاجٙخ أصِخ وٛسٚٔب

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

لمبادرة "الجامعة معان" لدعم  12جامعة حلوان: انطالق الفوج الـ 

 العمالة الٌومٌة
 ص 11:21 2222يىًيى  11الخويظ، 

 
 كتب دمحم صبحى

أطٍمذ فؼب١ٌبد ِجبدسح اٌجبِؼخ ِؼبن اٌثب١ٔخ ػشش ٌذػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ رحذ 

اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ جبِؼخ حٍٛاْ ٚ اٌذوزٛس حغبَ سفبػٝ ٔبئت   سػب٠خ

ٚاٌزٝ ٔظّٙب ِشوض سصذ   ٌج١ئخسئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ ا

ِحّٛد ثىشٜ سئ١ظ ِجٍظ   ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّؼ١خ ثّشبسوخ اٌذوزٛس

  .اداسح صح١فخ األعجٛع

  

وشرٛٔخ ِٓ  022رُ رٛص٠غ ػذد   ٚاٚضح ث١بْ صبدس ػٓ جبِؼخ حٍٛاْ أٔٗ

اٌّٛاد اٌغزائ١خ ثّٕطمخ حٍٛاْ ٌذػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ فٝ اطبس اٌّشبسوخ اٌّجزّؼ١خ 

ٌذػُ االعش ٚاٌّٛاط١ٕٓ األوثش احز١بجب ٚرأثًش ِٓ جشاء رذاػ١بد جبئحخ ف١شٚط 

ٚالع١ّب فٝ إٌّبطك االوثش   وٛسٚٔب، ثٙذف اٌزىبرف ٚاٌزضبِٓ ِغ وبفخ اٌفئبد

  .احز١بجب

  

اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ اٌجبِؼخ أْ ِٓ ِٙبَ ِٚغئ١ٌٛبد جبِؼخ حٍٛاْ   ٚأوذ 

١بدح اٌغ١بع١خ، ٚاٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ ٌٍجبِؼخ فٝ رٕف١ز اال٘زّبَ ثبٌزٛجٙبد اٌم١ِٛخ ٌٍم



 

 

٘زٖ اٌزٛجٙبد ١ٌظ فمظ ثبٌذساعبد إٌظش٠خ ٌشصذ ٚرمذ٠ش 

احز١بجبد اٌّٛاط١ٕٓ فٝ ٘زٖ إٌّبطك، ٌٚىٓ أ٠ضب ِٓ خالي 

اٌؼًّ ا١ٌّذأٝ ػٍٝ أسض اٌٛالغ، ٌزىْٛ اٌجبِؼخ ِٕبسح 

ُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ ٌّٛاجٙخ ٌٍّجزّغ الشجبع االحز١بجبد اٌّبد٠خ ٚاٌغ١ش ِبد٠خ ٌٚذػ

آثبس اٌجبئحخ ثبإلضبفخ ئٌٝ رٛػ١خ اٌّٛاط١ٕٓ ثزجٕت اضشاس اٌٛثبء ٚاٌٛلب٠خ ِٕٗ 

 .ٚ٘زا ٚاججٕب ٔحٛ ٚطٕٕب فٝ ٘زٖ االصِخ

   

ٚ لبي سئ١ظ جبِؼخ حٍٛاْ ، أْ دٚس اٌجبِؼخ اٌّجزّؼٝ ِغزّش ِٓ لجً ظٙٛس  

جٗ ػبَ األوثش احز١بجب ِٓ جبئحخ وشٚٔب ٌخذِخ اٌّجزّؼبد اٌّح١طخ ثبٌجبِؼخ ٚثٛ

اٌمب٘شح ئٌٝ أعٛاْ ٚخذِبرٙب فٝ ٘زا اٌشأْ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٚربرٝ ٚفمب ٌشؤ٠خ 

 .0212  ِصش فٝ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚا٘ذافٙب االعز١شار١ج١خ

  

اٌذوزٛس حغبَ سفبػٟ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ   ِٓ جبٔجٗ أوذ

ً اٌّغزّش ِغ اٌّٛاط١ٕٓ ٚاألعش ِٓ خالي ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ػٍٝ اعزّشاس اٌزٛاص

اٌّجبدساد اٌزٝ رؼذ سعبٌخ ر٠ّٕٛخ ِٓ لطبع اٌج١ئخ ِٚخزٍف و١ٍبد جبِؼٗ حٍٛاْ 

ِٚٓ خالي رٕغ١ك اٌؼًّ ث١ٓ اٌجّؼ١بد اال١ٍ٘خ فٝ إٌّبطك االوثش احز١بجب ٚث١ٓ 

ِشوض سصذ ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّؼ١خ اٌزٜ ٠ٕجثك ِٓ لطبع خذِخ اٌّجزّغ 

اٌج١ئخ فٝ جبِؼخ حٍٛاْ، ٚرٌه ألْ اٌؼًّ اٌزّٕٜٛ فٝ ئطبس خذِخ اٌّجزّغ  ٚر١ّٕخ

  .ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٠حزبج ثبٌضشٚسح ٌزضبفش وبفخ اٌجٙٛد ث١ٓ ِخزٍف اٌجٙبد

  

ٚأشبسد اٌذوزٛسح عٕبء حجبصٜ ِذ٠ش ِشوض سصذ ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّؼ١خ 

ٌح١بح ٌٍّٛاط١ٕٓ أْ لطبع اٌج١ئخ فٝ اٌجبِؼخ ٠غزٙذف رحم١ك رحغ١ٓ ٔٛػ١خ ا

ثبٌّٕبطك اٌؼشٛائ١خ اٌّح١طخ ثبٌجبِؼخ ٚغ١ش٘ب، ٚرٌه رٕف١زًا ٌخطخ اٌمطبع 

 .0212، اٌزٝ رزّبشٝ ِغ األ٘ذاف االعزشار١ج١خ ٌشؤ٠خ ِصش 0203اٌّغزمج١ٍخ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 ح للولاٌة من فٌروس كورونانفوجراف.. جامعة حلوان تمدم نصائا 
ص 12:25 2222يىًيى  11الخويظ،   

 كتب دمحم صبحى
  

  

 
  

  

أػذد جبِؼخ حٍٛاْ ، أفٛجشاف ٠زضّٓ ٔصبئح اٌجبِؼخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ ف١شٚط 

وٛسٚٔب اٌّغزجذ ٚاٌزٝ رّثٍذ فٝ ارجبع ِجّٛػخ ِٓ اإلسشبداد رضّٓ اٌٛلب٠خ 

  ٚرّثٍذ فٝ االرٝ 11ِٓ ػذٜٚ وٛف١ذ 

   

  ئسرذاء اٌىّبِخ- 1

  

 ئغغً ٠ذ٠ه ثاعزّشاس - 2

 اٌؼطظ رغط١خ اٌفُ ثبٌىٛع ػٕذ - 3

  رط١ٙش األعطح ثاعزّشاس - 4



 

 

 رجٕت ِخبٌطخ اٌّشضٟ - 5

 رجٕت ٌّظ اٌؼ١ٓ ٚاألٔف ٚاٌفُ - 6

  

  

ٌذػُ اٌؼّب١ٌخ ا١ِٛ١ٌخ  11ٚػٍٝ جبٔت آخش وبٔذ جبِؼخ حٍٛاْ أطٍمذ اٌفٛج 

ضّٓ ِجبدسح اٌجبِؼخ ِؼبن ٚاٌزٝ رأرٝ عزّشاًسا ٌجٙٛد لطبع خذِخ اٌّجزّغ 

فٟ ظً جبئحخ   فٟ دػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ ٚرٌه  ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ثجبِؼخ حٍٛاْ

لزصبد٠خ ٌٙب، رحذ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزجذ ٌّٛاجٙخ اٌزذاػ١بد اٌغٍج١خ ٚ اإل

اٌذوزٛس حغبَ سفبػٝ ٔبئت   اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ اٌجبِؼخ ٚس٠بدح  سػب٠خ

سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ، ٚثبٌزؼبْٚ ِغ ػذد ِٓ 

ب ٌٍؼًّ اٌزّٕٜٛ ٌٍجبِؼخ، ح١ث لبِذ  ًّ اٌجّؼ١بد األ١ٍ٘خ ثحٍٛاْ ، ٚرٌه رذػ١

ٛاد غزائ١خ ػٍٝ اٌجّؼ١بد األ١ٍ٘خ ٌزٛص٠ؼٙب وشرٛٔخ ِ 022اٌجبِؼخ ثزٛص٠غ ػذد 

  .ػٍٝ اٌّٛاط١ٕٓ األوثش احز١بًجب

  

اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ اٌجبِؼخ ػٍٝ أ١ّ٘خ دٚس اٌجبِؼخ   ٚفٝ ٘زا االطبس أوذ

فٟ دػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ، ٚرٌه فٝ ئطبس رٛج١ٙبد اٌم١بدح اٌغ١بع١خ ٌذػُ اٌفئبد 

اْ ٚاججٙب ٔحٛ اٌّشبسوخ اٌّجزّؼ١خ ثزمذ٠ُ األوثش احز١بجبً، ٌزا رإدٜ جبِؼخ حٍٛ

ٚرؼًّ ثبٌزٛاصٜ ػٍٝ   وبفخ ٚعبئً اٌذػُ ٌٍّجزّغ اٌّح١ظ ثبٌجبِؼخ ثٛجٗ خبص

ر١ّٕخ ِجزّؼبد أخشٜ خبسج ِح١طٙب ، ِٛضحب أْ اٌجبِؼخ حش٠صخ ػٍٝ ئجشاء 

اٌزذخالد اٌّجزّؼ١خ إٌّبعجخ فٝ ضٛء أٜ ِزغ١شاد طبسئخ ٌزحم١ك اٌزٛاصً 

٘ٝ  0212ٌجبِؼخ ٚاٌّجزّغ، ح١ث رؼذ اعزشار١ج١خ ِصش اٌّغزّش ث١ٓ ا

  .اٌّغزٙذف األعبعٝ فٝ خطخ اٌجبِؼخ ٌٍز١ّٕخ

  

اٌذوزٛس حغبَ سفبػٟ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ئٌٝ أ١ّ٘خ اعزّشاس   ِٓ جبٔجٗ أشبس

اٌّغزّش ٌٍّجزّغ اٌّحٍٝ، ٚرٕف١ز   اٌجبِؼخ فٝ اٌم١بَ ثذٚس فؼبي فٝ رمذ٠ُ اٌذػُ

خ ِغ اٌمطبع األٍ٘ٝ ِّثالً فٝ اٌجّؼ١بد األ١ٍ٘خ، ٚاٌّٛاط١ٕٓ أٔشطخ ر٠ّٕٛخ ِزىبٍِ

ٌزحم١ك رغ١١ش ٠غزٙذف رحم١ك سؤ٠خ خطخ لطبع خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ حزٝ 

، ثٙذف اٌٛلٛف ِغ أثٕبء اٌٛطٓ ٠ذًا ث١ذ ٌؼجٛس أٜ أصِبد أِٚحٓ 0203  ػبَ

  .طمخ حٍٛاْرٛاجُٙٙ، ٚثٛجٗ خبص اٌزحذ٠بد اٌّجزّؼ١خ فٝ اٌّجزّغ اٌّح١ظ ثّٕ

  

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 ِٓ ِجبدسح دػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ 10ِؼخ حٍٛاْ رطٍك إٌغخخ اٌـ جب

 
 

 عوش فبسط

 م 1::1 - 0202يونيو  11م | آخر تحديث: الخميس  1::1 - 0202يونيو  11نشر في: الخميس 

أطلك هشكض سصذ ودساعت الوشكالث الوجتوعيت بجبهعت حلىاى، فعبليبث الٌغخت 

 222الثبًيت عشش هي هببدسة "الجبهعت هعبن" لذعن العوبلت اليىهيت بتىصيع 

كشتىًت هي الوىاد الغزائيت بوٌطمت حلىاى، في إطبس الوشبسكت الوجتوعيت لذعن 

ء تذاعيبث جبئحت فيشوط األعش والوىاطٌيي األكثش احتيبجب وتأثًشا هي جشا

 .كىسوًب، بهذف التكبتف والتضبهي هع كبفت الفئبث

ٚأوذ اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ، سئ١ظ اٌجبِؼخ، أْ ِٓ ِٙبَ ِٚغئ١ٌٛبد جبِؼخ حٍٛاْ 

اال٘زّبَ ثبٌزٛجٙبد اٌم١ِٛخ ٌٍم١بدح اٌغ١بع١خ، ٚاٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ ٌٍجبِؼخ فٟ رٕف١ز 

ٌشصذ ٚرمذ٠ش احز١بجبد اٌّٛاط١ٕٓ  ٘زٖ اٌزٛجٙبد ١ٌظ فمظ ثبٌذساعبد إٌظش٠خ

فٟ ٘زٖ إٌّبطك، ٌٚىٓ أ٠ضب ِٓ خالي اٌؼًّ ا١ٌّذأٟ ػٍٝ أسض اٌٛالغ، ٌزىْٛ 



 

 

اٌجبِؼخ ِٕبسح ٌٍّجزّغ إلشجبع االحز١بجبد اٌّبد٠خ ٚغ١ش 

 .اٌّبد٠خ ٌٚذػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ ٌّٛاجٙخ آثبس اٌجبئحخ

بئحخ وشٚٔب ٌخذِخ ٚأوذ أْ دٚس اٌجبِؼخ اٌّجزّؼٟ ِغزّش ِٓ لجً ظٙٛس ج

اٌّجزّؼبد اٌّح١طخ ثبٌجبِؼخ ٚثٛجٗ ػبَ األوثش احز١بجب ِٓ اٌمب٘شح ئٌٝ أعٛاْ 

ٚخذِبرٙب فٟ ٘زا اٌشأْ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٚرأرٟ ٚفمب ٌشؤ٠خ ِصش فٟ اٌز١ّٕخ 

 .0212اٌّغزذاِخ ٚأ٘ذافٙب االعز١شار١ج١خ 

خذِخ اٌّجزّغ ِٓ جبٔجٗ، أوذ اٌذوزٛس حغبَ سفبػٟ، ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ 

ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ، اعزّشاس اٌزٛاصً اٌّغزّش ِغ اٌّٛاط١ٕٓ ٚاألعش ِٓ خالي 

اٌّجبدساد اٌزٟ رؼذ سعبٌخ ر٠ّٕٛخ ِٓ لطبع اٌج١ئخ ِٚخزٍف و١ٍبد جبِؼٗ حٍٛاْ 

ِٚٓ خالي رٕغ١ك اٌؼًّ ث١ٓ اٌجّؼ١بد األ١ٍ٘خ فٟ إٌّبطك األوثش احز١بجب ٚث١ٓ 

ؼ١خ اٌزٞ ٠ٕجثك ِٓ لطبع خذِخ اٌّجزّغ ِشوض سصذ ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّ

 .ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ فٟ جبِؼخ حٍٛاْ

ٚأشبسد اٌذوزٛسح عٕبء حجبصٞ ِذ٠ش ِشوض سصذ ٚدساعخ اٌّشىالد 

اٌّجزّؼ١خ، أْ لطبع اٌج١ئخ فٟ اٌجبِؼخ ٠غزٙذف رحم١ك رحغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌح١بح 

طخ اٌمطبع ٌٍّٛاط١ٕٓ ثبٌّٕبطك اٌؼشٛائ١خ اٌّح١طخ ثبٌجبِؼخ ٚغ١ش٘ب، رٕف١زًا ٌخ

 .0203اٌّغزمج١ٍخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 ٌذػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ 10اٌـ« اٌجبِؼخ ِؼبن»ئطالق ِجبدسح جبِؼخ حٍٛاْ 

 ص 11120 - ١ٔٛ٠0202ٛ  11بٌخ١ّظ، ِشٚح ف١ّٙ

الثانٌة عشر لدعم « الجامعة معان»انطلمت فعالٌات مبادرة جامعة حلوان  
العمالة الٌومٌة تحت رعاٌة رئٌس الجامعة د. ماجد نجم، ونائب رئٌس الجامعة 

د.حسام رفاعً، والتً نظمها مركز رصد  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 
  .بكريودراسة المشكالت المجتمعٌة بمشاركة اإلعالمً محمود 

كرتونة من المواد الغذائٌة بمنطمة حلوان لدعم  022لامت المبادرة بتوزٌع عدد 
العمالة الٌومٌة فً إطار المشاركة المجتمعٌة لدعم األسر والمواطنٌن األكثر 

احتٌاجا وتأثًر من جراء تداعٌات جائحة فٌروس كورونا، بهدف التكاتف 
  .اطك األكثر احتٌاجاوالتضامن مع كافة الفئات، والسٌما فً المن

وأكد رئٌس الجامعة أن من مهام ومسئولٌات جامعة حلوان االهتمام بالتوجهات  
المومٌة للمٌادة السٌاسٌة، والمشاركة الفعالة للجامعة فً تنفٌذ هذه التوجهات لٌس 

فمط بالدراسات النظرٌة لرصد وتمدٌر احتٌاجات المواطنٌن فً هذه المناطك، 
العمل المٌدانً على أرض الوالع، لتكون الجامعة منارة  ولكن أٌضا من خالل

للمجتمع إلشباع االحتٌاجات المادٌة وغٌر المادٌة ولدعم العمالة الٌومٌة لمواجهة 
 .آثار الجائحة باإلضافة إلى توعٌة المواطنٌن بتجنب أضرار الوباء والولاٌة منه

ل ظهور جائحة لال رئٌس الجامعة أن دور الجامعة المجتمعً مستمر من لب
كرونا لخدمة المجتمعات المحٌطة بالجامعة وبوجه عام األكثر احتٌاجا من 

الماهرة إلى أسوان وخدماتها فى هذا الشأن متعددة ومتنوعة وتأتً وفما لرؤٌة 
 .0202 مصر فً التنمٌة المستدامة وأهدافها االستراتٌجٌة 

من جانبه أكد نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة د. حسام 
رفاعً، على استمرار التواصل المستمر مع المواطنٌن واألسر من خالل 

المبادرات التً تعد رسالة تنموٌة من لطاع البٌئة ومختلف كلٌات جامعه حلوان 

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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اطك ومن خالل تنسٌك العمل بٌن الجمعٌات األهلٌة فً المن
األكثر احتٌاجا وبٌن مركز رصد ودراسة المشكالت المجتمعٌة 

الذي ٌنبثك من لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة فً جامعة 
حلوان، وذلن ألن العمل التنموي فً إطار خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ٌحتاج 

  .بالضرورة لتضافر كافة الجهود بٌن مختلف الجهات

ر مركز رصد ودراسة المشكالت المجتمعٌة أن وأشارت د. سناء حجازي مدٌ
لطاع البٌئة فً الجامعة ٌستهدف تحمٌك تحسٌن نوعٌة الحٌاة للمواطنٌن 

بالمناطك العشوائٌة المحٌطة بالجامعة وغٌرها، وذلن تنفٌذًا لخطة المطاع 
 .0202، التً تتماشى مع األهداف االستراتٌجٌة لرؤٌة مصر 0202المستمبلٌة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

فنون تطبٌمٌة حلوان تشارن أون الٌن فً ورشة عمل دولٌة 
 عن التسامح الفكري والنهضة الحضارٌة

 م 21:20 - 2222/ٌونٌو/11الخمٌس 

  
  

 
 جامعة حلوان

 كرٌم ناصر 

فً ورشة العمل الدولٌة   جامعة حلوان شاركت كلٌة الفنون التطبٌمٌة بـ
 اإللكترونٌة )التسامح الفكري والنهضة الحضارٌة(.

 
 

وتمت المشاركة فً ورشة العمل اإللكترونٌة الدولٌة بالشراكة بٌن كلٌة التربٌة 
األساسٌة بجامعة دٌالً بالعراق والجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة 

https://www.elbalad.news/4357997


 

 

ضة الحضارٌة، تحت عنوان التسامح الفكري ودوره فً النه
جاءت المشاركة تحت رعاٌة األستاذ الدكتور ماجد نجم رئٌس 

 الجامعة.
 

مشاركة جاءت من خالل الدكتور دمحم وأوضحت الدكتورة مٌسون لطب أن ال
 Zoomزٌنهم استاذ التصمٌم وتارٌخ الفن بمسم الزجاج بالكلٌة عبر برنامج 

 ضمن سلسلة مع المحاضرٌن من جامعات مصر والعراق وفلسطٌن.
 

وتطرق فٌها الحدٌث عن عالمٌة الفن اإلسالمً وما تضمنه من مظاهر اإلبداع 
  التراثً وتأثر الفنانٌن به.

 
هذا وتضمنت ورشة العمل مداخالت ومنالشات علمٌة ووجهات نظر مختلفة، 

واستمراء وتحلٌل ألهم وأبرز المستجدات الحدٌثة التً طرأت على ظاهرة 
        التسامح الفكري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

تطبٌقٌة حلوان تشارك أون الٌن فً ورشة العمل 

 "الدولٌة "التسامح الفكري والنهضة الحضارٌة
 م 10:21 - 0202/ٌونٌو/11الخمٌس  

 
 هناء بدٌع 

 

شاركت كلٌة الفنون التطبٌمٌة بجامعة حلوان فً ورشة العمل الدولٌة 
اإللكترونٌة )التسامح الفكري والنهضة الحضارٌة( وتمت المشاركة فً ورشة 

العمل اإللكترونٌة الدولٌة بالشراكة بٌن كلٌة التربٌة األساسٌة بجامعة دٌالً 
لعراق والجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة تحت عنوان التسامح با

الفكري ودوره فً النهضة الحضارٌة، جاءت المشاركة تحت رعاٌة األستاذ 
  .الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة

وحسب البٌان الصحفً الصادر الٌوم الخمٌس أوضحت الدكتورة مٌسون لطب 
ستاذ الدكتور دمحم زٌنهم أستاذ التصمٌم وتارٌخ أن المشاركة جاءت من خالل األ

ضمن سلسلة مع المحاضرٌن  Zoom الفن بمسم الزجاج بالكلٌة عبر برنامج
  ...من جامعات مصر والعراق وفلسطٌن



 

 

وتطرق فٌها الحدٌث عن عالمٌة الفن اإلسالمً وما تضمنه 
الفن اإلسالمً من مظاهر اإلبداع التراثً وتأثر الفنانٌن بالفن 

 .إلسالمًا
هذا ولد تضمنت ورشة العمل مداخالت ومنالشات علمٌة ووجهات نظر 

مختلفة، واستمراء وتحلٌل ألهم وأبرز المستجدات الحدٌثة التً طرأت على 
 .ظاهرة التسامح الفكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

تعرف على قرارات المجلس التنفٌذي التحاد 

 الجامعات العربٌة
 م 22:01 - 0202/ٌونٌو/11الخمٌس  

 
 الدكتور ماجد نجم رئٌس جامعة حلوان

 هناء بدٌع 

اختتمت أول أمس الثالثاء أعمال المجلس التنفٌذي التحاد الجامعات العربٌة 
والذي عمد عبر تمنٌة االتصال عن بعد وبمشاركة األمٌن العام لالتحاد الدكتور 

 25عمرو سالمة والدكتور ماجد نجم رئٌس جامعة حلوان ورئٌس الدورة 
 .التنفٌذيللمؤتمر العام التحاد الجامعات العربٌة ورئٌس المجلس 

وشارن فً أعمال المجلس األمٌنان العامان المساعدان لالتحاد الدكتور 
خمٌسً حمٌدي والدكتور عبد الرحٌم الحنٌطً ورؤساء جامعات عربٌة من 
األردن ومصر والسعودٌة ولبنان والٌمن ولطر والبحرٌن وُعمان وفلسطٌن 

 .ومورٌتانٌا
جامعة  52ربٌة على انضمام ووافك المجلس التنفٌذي التحاد الجامعات الع

  .جدٌدة من مصر واألردن وسورٌا والٌمن وتونس والعراق إلى مظلة االتحاد



 

 

كما وافك المجلس على تفوٌض االتحاد باتخاذ المرارات 
المهمة نٌابة عن المؤتمر العام بسبب جائحة فٌروس كورونا 

وتسهٌل إجراءات العضوٌة للجامعات العربٌة الراغبة فً 
  .إلى مظلة اتحاد الجامعات العربٌة االنضمام

كما تطرق المجلس إلى تحدٌد الجامعة المضٌفة للمؤتمر السنوي التحاد 
الجامعات العربٌة العام المادم هذا باإلضافة إلى منالشة ضرورة االهتمام 

  بتطوٌر منظومة التعلٌم عن بُعد
كترونً، والتً ومن الجدٌر بالذكر أن االتحاد كان لد أنشأ منصة التعلم اإلل

تهدف إلى توفٌر التعلم عن بعد للطلبة العرب فً مختلف المستوٌات األكادٌمٌة 
 .بسبب تعطل الجامعات العربٌة أثناء انتشار فٌروس كورونا

واستمر االجتماع ألكثر من ساعتٌن وهً المرة األولى التً ٌعمد فٌها االجتماع 
ً ٌمر بها العالم واتخاذ بشكله االفتراضً نظرا للظروف االستثنائٌة الت
 .اإلجراءات االحترازٌة فً مواجهة أزمة كورونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

جامعة جدٌدة من مصر واألردن وسورٌا والٌمن وتونس  15
 والعراق تنضم إلى اتحاد الجامعات العربٌة

 م 22:20 - 2222/ٌونٌو/11الخمٌس 

  
  

 
 رئٌس جامعة حلوان

 كرٌم ناصر 

بٌانا رسمٌا أعلنت خالله ختام أعمال المجلس التنفٌذي  جامعة حلوان أصدرت
التحاد الجامعات العربٌة، والذي عمد عبر تمنٌة االتصال عن بعد، بمشاركة 

الدكتور عمرو سالمة، واألستاذ  األمٌن العام التحاد الجامعات العربٌة األستاذ
للمؤتمر العام  20الدكتور ماجد نجم، رئٌس جامعة حلوان، ورئٌس الدورة 

 التحاد الجامعات العربٌة ورئٌس المجلس التنفٌذي.
 

https://www.elbalad.news/4358456


 

 

ولالت جامعة حلوان فً بٌانها: "لمد شارن فً أعمال المجلس 
األمٌنان العامان المساعدان لالتحاد الدكتور خمٌسً حمٌدي 
والدكتور عبد الرحٌم الحنٌطً ورؤساء جامعات عربٌة من 

األردن ومصر والسعودٌة ولبنان والٌمن ولطر والبحرٌن وُعمان وفلسطٌن 
 ومورٌتانٌا".

 
"لمد وافك المجلس التنفٌذي التحاد الجامعات العربٌة على  وأضاف البٌان:

جامعة جدٌدة من مصر واألردن وسورٌا والٌمن وتونس والعراق  52انضمام 
 إلى مظلة االتحاد".

كما وافك المجلس على تفوٌض االتحاد باتخاذ المرارات المهمة نٌابة عن  
بسبب جائحة فٌروس كورونا،  السنوي التحاد الجامعات العربٌة المؤتمر

االنضمام إلى مظلة  وتسهٌل إجراءات العضوٌة للجامعات العربٌة الراغبة فً
 اتحاد الجامعات العربٌة.

كما تطرق المجلس إلى تحدٌد الجامعة المضٌفة للمؤتمر السنوي التحاد 
الجامعات العربٌة العام المادم، هذا باإلضافة إلى منالشة ضرورة االهتمام 

 بتطوٌر منظومة التعلٌم عن بُعد.
التعلم اإللكترونى، والتً تهدف إلى  جدٌر بالذكر أن االتحاد كان لد أنشأ منصة

توفٌر التعلم عن بعد للطلبة العرب فً مختلف المستوٌات األكادٌمٌة بسبب 
 تعطل الجامعات العربٌة أثناء انتشار فٌروس كورونا.

هذا ولد استمر االجتماع ألكثر من ساعتٌن وهً المرة األولى التً ٌعمد فٌها 
للظروف االستثنائٌة التً ٌمر بها العالم  االجتماع بشكله االفتراضً نظرا

 واتخاذ اإلجراءات االحترازٌة فً مواجهة أزمة كورونا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 ٕٔشش لشاساد اٌّجٍظ اٌزٕف١زٞ الرحبد اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ

 َ 20133 - ١ٔٛ٠0202ٛ  ١ّ11ظ، بٌخِشٚح ف١ّٙ

اختتم المجلس التنفٌذي التحاد الجامعات العربٌة أعماله والذي عمد عبر تمنٌة 
االتصال عن بعد، بمشاركة األمٌن العام التحاد الجامعات العربٌة د.عمرو 

للمؤتمر العام التحاد  20سالمة، ورئٌس جامعة حلوان ورئٌس الدورة 
  .المجلس التنفٌذي د. ماجد نجمالجامعات العربٌة و رئٌس 

شارن فً أعمال المجلس األمٌنان العامان المساعدان لالتحاد د.خمٌسً حمٌدي 
والدكتور عبد الرحٌم الحنٌطً، ورؤساء جامعات عربٌة من األردن ومصر 

 . والسعودٌة ولبنان والٌمن ولطر والبحرٌن وُعمان وفلسطٌن ومورٌتانٌا

جامعة جدٌدة  52د الجامعات العربٌة على انضمام وافك المجلس التنفٌذي التحا
  .من مصر واألردن وسورٌا والٌمن وتونس والعراق إلى مظلة االتحاد

كما وافك المجلس على تفوض االتحاد باتخاذ المرارات المهمة نٌابة عن المؤتمر 
و تسهٌل إجراءات العضوٌة للجامعات  العام بسبب جائحة فٌروس كورونا 

  . غبة فً االنضمام إلى مظلة اتحاد الجامعات العربٌةالعربٌة الرا

كما تطرق المجلس إلى تحدٌد الجامعة المضٌفة للمؤتمر السنوي التحاد 
الجامعات العربٌة العام المادم هذا باإلضافة إلى منالشة ضرورة االهتمام 

  بتطوٌر منظومة التعلٌم عن بُعد

لتعلم اإللكترونً، والتً تهدف إلى جدٌر بالذكر أن االتحاد كان لد أنشأ منصة ا
بسبب  توفٌر التعلم عن بعد للطلبة العرب فً مختلف المستوٌات األكادٌمٌة 

 .تعطل الجامعات العربٌة أثناء انتشار فٌروس كورونا

استمر االجتماع ألكثر من ساعتٌن وهً المرة األولى التً ٌعمد فٌها االجتماع 
ثنائٌة التً ٌمر بها العالم واتخاذ بشكله االفتراضً نظرا للظروف االست

 .اإلجراءات االحترازٌة فً مواجهة أزمة كورونا
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 )إطالق مبادرة حلوان "الجامعة معان" لدعم العمالة الٌومٌة )صور

 ص 52:01 - 0202/ٌونٌو/55الخمٌس  

 
 أٌة حمروشً 

انطلمت فعالٌات مبادرة "جامعة حلوان معان" الثانٌة عشر لدعم العمالة الٌومٌة 
ماجد نجم رئٌس الجامعة واألستاذ الدكتور حسام تحت رعاٌة األستاذ الدكتور 

رفاعى نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة والتى نظمها 
مركز رصد ودراسة المشكالت المجتمعٌة بمشاركة محمود بكرى رئٌس مجلس 

 .ادارة صحٌفة األسبوع
 
 

وان لدعم العمالة كرتونة من المواد الغذائٌة بمنطمة حل 022حٌث تم توزٌع عدد 
الٌومٌة فى إطار المشاركة المجتمعٌة لدعم االسر والمواطنٌن األكثر احتٌاجا 



 

 

وتأثًر من جراء تداعٌات جائحة فٌروس كورونا، بهدف 
التكاتف والتضامن مع كافة الفئات والسٌما فى المناطك االكثر 

  .احتٌاجا
الجامعة، أن من مهام ومسئولٌات جامعة  وأكد األستاذ الدكتور ماجد نجم رئٌس

حلوان االهتمام بالتوجهات المومٌة للمٌادة السٌاسٌة، والمشاركة الفعالة للجامعة 
فى تنفٌذ هذه التوجهات لٌس فمط بالدراسات النظرٌة لرصد وتمدٌر احتٌاجات 
المواطنٌن فى هذه المناطك، ولكن أٌضا من خالل العمل المٌدانى على أرض 

، لتكون الجامعة منارة للمجتمع الشباع االحتٌاجات المادٌة والغٌر مادٌة الوالع
ولدعم العمالة الٌومٌة لمواجهة آثار الجائحة باإلضافة إلى توعٌة المواطنٌن 

 .بتجنب اضرار الوباء والولاٌة منه وهذا واجبنا نحو وطننا فى هذه االزمة
 

مستمر من لبل ظهور جائحة  كما لال رئٌس الجامعة أن دور الجامعة المجتمعى
كرونا لخدمة المجتمعات المحٌطة بالجامعة وبوجه عام األكثر احتٌاجا من 

الماهرة إلى أسوان وخدماتها فى هذا الشأن متعددة ومتنوعة وتاتى وفما لرؤٌة 
 .0202مصر فى التنمٌة المستدامة واهدافها االستٌراتٌجٌة 

اعً نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة من جانبه أكد األستاذ الدكتور حسام رف
المجتمع وتنمٌة البٌئة على استمرار التواصل المستمر مع المواطنٌن واألسر من 

خالل المبادرات التى تعد رسالة تنموٌة من لطاع البٌئة ومختلف كلٌات جامعة 
حلوان ومن خالل تنسٌك العمل بٌن الجمعٌات األهلٌة فى المناطك االكثر 

مركز رصد ودراسة المشكالت المجتمعٌة الذى ٌنبثك من لطاع  احتٌاجا، وبٌن
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة فى جامعة حلوان، وذلن ألن العمل التنموى فى 

إطار خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ٌحتاج بالضرورة لتضافر كافة الجهود بٌن 
  .مختلف الجهات

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

إطالق مبادرة "الجامعة معاك" الثانٌة عشر لدعم 

 العمالة الٌومٌة
 ص 11:21 - 0202/ٌونٌو/11لخمٌس ا 

 
 ء بدٌعهنا 

انطلمت فعالٌات مبادرة الجامعة معان الثانٌة عشر لدعم العمالة الٌومٌة تحت 
رعاٌة األستاذ الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة واألستاذ الدكتور حسام 

رفاعى نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة، والتى نظمها 
ة د. محمود بكرى رئٌس مركز رصد ودراسة المشكالت المجتمعٌة بمشارك

  .مجلس إدارة صحٌفة األسبوع
كرتونة من المواد  5٢٢وحسب البٌان الصادر الٌوم الخمٌس تم توزٌع عدد 

الغذائٌة بمنطمة حلوان لدعم العمالة الٌومٌة فً إطار المشاركة المجتمعٌة 
والمواطنٌن األكثر احتٌاجا وتأثًرا من جراء تداعٌات جائحة  األسر لدعم

فٌروس كورونا، بهدف التكاتف والتضامن مع كافة الفئات والسٌما فً 
  .المناطك األكثر احتٌاجا



 

 

وأكد األستاذ الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة أن من مهام 
ومسئولٌات جامعة حلوان االهتمام بالتوجهات المومٌة للمٌادة 

لسٌاسٌة، والمشاركة الفعالة للجامعة فً تنفٌذ هذه ا
التوجهات لٌس فمط بالدراسات النظرٌة لرصد وتمدٌر احتٌاجات المواطنٌن فً 

هذه المناطك، ولكن أٌضا من خالل العمل المٌدانى على أرض الوالع، لتكون 
الة االحتٌاجات المادٌة والغٌر مادٌة ولدعم العم إلشباع الجامعة منارة للمجتمع

الٌومٌة لمواجهة آثار الجائحة باإلضافة إلى توعٌة المواطنٌن بتجنب اضرار 
الوباء والولاٌة منه وهذا واجبنا نحو وطننا فً هذه االزمة كما لال رئٌس 

الجامعة أن دور الجامعة المجتمعى مستمر من لبل ظهور 
احتٌاجا لخدمة المجتمعات المحٌطة بالجامعة وبوجه عام األكثر  كورونا جائحة

من الماهرة إلى أسوان وخدماتها فً هذا الشأن متعددة ومتنوعة وتأتى وفما 
 .5٢٠٢االستراتٌجٌة  وأهدافها لرؤٌة مصر فً التنمٌة المستدامة

من جانبه أكد األستاذ الدكتور حسام رفاعً نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة 
ع المواطنٌن واألسر المجتمع وتنمٌة البٌئة على استمرار التواصل المستمر م

من خالل المبادرات التى تعد رسالة تنموٌة من لطاع البٌئة ومختلف كلٌات 
جامعه حلوان ومن خالل تنسٌك العمل بٌن الجمعٌات األهلٌة فً المناطك 

األكثر احتٌاجا وبٌن مركز رصد ودراسة المشكالت المجتمعٌة الذى ٌنبثك من 
جامعة حلوان، وذلن ألن العمل التنموى لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة فً 

فً إطار خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ٌحتاج بالضرورة لتضافر كافة الجهود 
  .بٌن مختلف الجهات

وأشارت ا.د. سناء حجازى مدٌر مركز رصد ودراسة المشكالت المجتمعٌة أن 
لطاع البٌئة فً الجامعة ٌستهدف تحمٌك تحسٌن نوعٌة الحٌاة للمواطنٌن 

المناطك العشوائٌة المحٌطة بالجامعة وغٌرها، وذلن تنفٌذًا لخطة المطاع ب
، التى تتماشى مع األهداف االستراتٌجٌة لرؤٌة مصر 5٢52المستمبلٌة 

5٢٠٢. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 جامعة حلوان: نهتم بالكوادر البحثٌة سعًٌا وراء تحمٌك التطور

 ص 22:23 - 2222/ٌونٌو/11الخمٌس 

  
  

 
 جامعة حلوان

 
 كرٌم ناصر 

بإنشاء مجمع اإلبداع والبحث العلمى، وذلن فً ضوء  جامعة حلوان لامت
مٌة المصوى لمطاع البحث العلمً باعتباره جزءا أساسًٌا من الخطة األه

 .0202االستراتٌجٌة المومٌة 
 

https://www.elbalad.news/4356975


 

 

ٚلبي اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ، سئ١ظ اٌجبِؼخ، ئْ ئٔشبء اٌّجّغ ٠أرٟ 

إلعٙبِبد جبِؼخ حٍٛاْ رؼ١ّ١ًٍب ٚثحث١ًب ِٚجزّؼ١ًب   اعزّشاًسا

 ػٍٝ اٌصؼ١ذ٠ٓ اٌّحٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ.
 

أنشئ مجمع اإلبداع والبحث العلمى بناًء على لرار المجلس األعلى   موضحا أنه
للجامعات نظًرا للدور الهام الذي ٌلعبه البحث العلمً، لذلن تولً الجامعة 
اهتماًما كبٌرا به، و بالكوادر البحثٌة سعٌا لتحمٌك التطور، فً ظل توجٌه 

فك مع مسئولٌتها تجاه المجتمع الجامعة لبرامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما ٌتوا
 وحل مشكالته.

 
 

وٌأتى ذلن تحت رعاٌة الدكتور ماجد نجم، رئٌس الجامعة، ورٌادة الدكتورة 
 منى فؤاد عطٌة، نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

إطالق هببدسة جبهعت حلىاى "الجبهعت هعبن" الثبًيت عشش لذعن العوبلت 

 اليىهيت
 َ 4101 - ١ٔٛ٠0202ٛ،  11اٌخ١ّظ، 

 
 أحوذ عبذ الشحين

ئعزّشاًسا ٌٍذٚس اٌّجزّؼٝ اٌفؼبي ٌجبِؼخ حٍٛاْ ئ٠ّبٔبً ثذٚس٘ب اٌّجزّؼٝ أطٍمذ 

١ِٛ١خ رحذ سػب٠خ فؼب١ٌبد ِجبدسح اٌجبِؼخ ِؼبن اٌثب١ٔخ ػشش ٌذػُ اٌؼّبٌخ اٌ

األعزبر اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ اٌجبِؼخ ٚاألعزبر اٌذوزٛس حغبَ سفبػٝ ٔبئت 

سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚاٌزٝ ٔظّٙب ِشوض سصذ 

ِحّٛد ثىشٜ سئ١ظ ِجٍظ اداسح   ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّؼ١خ ثّشبسوخ د.

 .صح١فخ األعجٛع

شرٛٔخ ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ثّٕطمخ حٍٛاْ ٌذػُ اٌؼّبٌخ و 022ح١ث رُ رٛص٠غ ػذد 

ا١ِٛ١ٌخ فٝ اطبس اٌّشبسوخ اٌّجزّؼ١خ ٌذػُ االعش ٚاٌّٛاط١ٕٓ األوثش احز١بجب 

ٚرأثًش ِٓ جشاء رذاػ١بد جبئحخ ف١شٚط وٛسٚٔب، ثٙذف اٌزىبرف ٚاٌزضبِٓ ِغ 

 .وبفخ اٌفئبد ٚالع١ّب فٝ إٌّبطك االوثش احز١بجب

http://www.elaosboa.news/101969


 

 

ٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ اٌجبِؼخ أْ ِٓ ِٙبَ ٚأوذ األعزبر اٌذوز

ِٚغئ١ٌٛبد جبِؼخ حٍٛاْ اال٘زّبَ ثبٌزٛجٙبد اٌم١ِٛخ ٌٍم١بدح 

اٌغ١بع١خ، ٚاٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ ٌٍجبِؼخ فٝ رٕف١ز ٘زٖ اٌزٛجٙبد 

١ٌظ فمظ ثبٌذساعبد إٌظش٠خ ٌشصذ ٚرمذ٠ش احز١بجبد اٌّٛاط١ٕٓ فٝ ٘زٖ 

ػٍٝ أسض اٌٛالغ، ٌزىْٛ اٌجبِؼخ  إٌّبطك، ٌٚىٓ أ٠ضب ِٓ خالي اٌؼًّ ا١ٌّذأٝ

ِٕبسح ٌٍّجزّغ الشجبع االحز١بجبد اٌّبد٠خ ٚاٌغ١ش ِبد٠خ ٌٚذػُ اٌؼّبٌخ ا١ِٛ١ٌخ 

ٌّٛاجٙخ آثبس اٌجبئحخ ثبإلضبفخ ئٌٝ رٛػ١خ اٌّٛاط١ٕٓ ثزجٕت اضشاس اٌٛثبء 

ٚاٌٛلب٠خ ِٕٗ ٚ٘زا ٚاججٕب ٔحٛ ٚطٕٕب فٝ ٘زٖ االصِخ وّب لبي سئ١ظ اٌجبِؼخ أْ 

ِؼخ اٌّجزّؼٝ ِغزّش ِٓ لجً ظٙٛس جبئحخ وشٚٔب ٌخذِخ اٌّجزّؼبد دٚس اٌجب

اٌّح١طخ ثبٌجبِؼخ ٚثٛجٗ ػبَ األوثش احز١بجب ِٓ اٌمب٘شح ئٌٝ أعٛاْ ٚخذِبرٙب فٝ 

٘زا اٌشأْ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٚربرٝ ٚفمب ٌشؤ٠خ ِصش فٝ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚا٘ذافٙب 

 .0212االعز١شار١ج١خ 

ِٓ جبٔجٗ أوذ األعزبر اٌذوزٛس حغبَ سفبػٟ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ خذِخ 

اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ػٍٝ اعزّشاس اٌزٛاصً اٌّغزّش ِغ اٌّٛاط١ٕٓ ٚاألعش ِٓ 

خالي اٌّجبدساد اٌزٝ رؼذ سعبٌخ ر٠ّٕٛخ ِٓ لطبع اٌج١ئخ ِٚخزٍف و١ٍبد جبِؼٗ 

١ٍ٘خ فٝ إٌّبطك االوثش احز١بجب حٍٛاْ ِٚٓ خالي رٕغ١ك اٌؼًّ ث١ٓ اٌجّؼ١بد اال

ٚث١ٓ ِشوض سصذ ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّؼ١خ اٌزٜ ٠ٕجثك ِٓ لطبع خذِخ 

اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ فٝ جبِؼخ حٍٛاْ، ٚرٌه ألْ اٌؼًّ اٌزّٕٜٛ فٝ ئطبس خذِخ 

اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٠حزبج ثبٌضشٚسح ٌزضبفش وبفخ اٌجٙٛد ث١ٓ ِخزٍف 

 .اٌجٙبد

ٕبء حجبصٜ ِذ٠ش ِشوض سصذ ٚدساعخ اٌّشىالد اٌّجزّؼ١خ أْ ٚأشبسد ا.د. ع

لطبع اٌج١ئخ فٝ اٌجبِؼخ ٠غزٙذف رحم١ك رحغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌح١بح ٌٍّٛاط١ٕٓ ثبٌّٕبطك 

اٌؼشٛائ١خ اٌّح١طخ ثبٌجبِؼخ ٚغ١ش٘ب، ٚرٌه رٕف١زًا ٌخطخ اٌمطبع اٌّغزمج١ٍخ 

 .0212، اٌزٝ رزّبشٝ ِغ األ٘ذاف االعزشار١ج١خ ٌشؤ٠خ ِصش 0203
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 متحف الفهون الجميلة بالإسكهدرية يهاقش خطة التهمية أونلاين

 0202يونيو  11الخميس  -م  04:01

 

 د سرور رئيس قطاع الفنون التشكيليةخ

 كتب 

 سارة عبد المجيد

أعلهت إدارة متحف الفهون الجميلة بالإسكهدرية عن تهظيم ندوة 

مفتوحة مجانية عبر الإنترنت " أونلاين " عن خطة لتهمية 

وتطوير المتحف بالتعاون مع مركز الفهون والثقافة بالجامعة 

 . المصرية اليابانية

 

استراتيجية للصيانة، وتٔاويل المجموعات الفهية بالمتحف، ومن 

في تمام  1212يونيو  21المقرر أن تقام الهدوة غدا الجمعة 

 .الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة والهصف عصرا

دوة مجموعة من الخبراء في العمل المتحفي، ويصارك في اله

وذوي الخبرة في مجال الفهون البصرية، من بيههم كل من 

 الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفهون التصكيلية، وسلوى 

https://www.vetogate.com/List/32/arts
https://www.vetogate.com/List/32/arts


 

 

 

 

 

حمدي مدير عام المتاحف الفهية، وعلى سعيد مدير متحف 

الفهون الجميلة بالإسكهدرية، والدكتورياسر مهجي أستاذ 

لية الفهون الجميلة جامعة حلوان، والدكتورة إيمان الجرافيك بك

 .الجويلي أستاذ مساعد بكلية الفهون الجميلة جامعة الإسكهدرية

كما شارن فى إعداد الندوة وتنظمها مجموعة من الباحثٌن ببرنامج الدراسات 
 .(E-Just) العلٌا بالجامعة المصرٌة الٌابانٌة

كندرٌة ٌضم مجموعة فرٌدة من األعمال ٌذكر أن متحف الفنون الجمٌلة باالس
الفنٌة للفنانٌن المصرٌٌن والغرب، كالطباعة الحجرٌة والنحت من الفنانٌن 

األوروبٌٌن والمصرٌٌن. كما تتضمن المجموعات التى ٌعرضها المتحف أعمااًل 
 .فنٌة ٌرجع تارٌخها إلى المرن السابع عشر حتى المرن العشرٌن

 

 

 

 

 
 
 
 
 


