
 
 
 
 

 
 

 جامعة حلوان تعلن عن إنشاء مجمع االبداع والبحث العلمى لدعم االبتكار
 ص 72:00 0707َٕٕٚٛ  70األدذ، 

 
 كتب دمحم صبحى

 

لبٌذ عبِؼخ ؽٍٛاْ ، ئٔٗ رأو١ذاً ػٍٝ ضشٚسح إٌٙٛع ثبٌجؾش اٌؼٍّٟ ثغبِؼخ 

ش ٌٚزؾم١ك اٌز١ّٕخ ٚاٌزمذَ ٚإٌّبء، رُ ئٔشبء ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾ  ؽٍٛاْ

فٟ ظً األ١ّ٘خ اٌمظٜٛ ٌمطبع اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌىٛٔٗ عضًء أعبع١ًب ِٓ   اٌؼٍّٝ

اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ   رؾذ سػب٠خ  .، ٠أرٝ رٌه0202اٌخطخ االعزشار١غ١خ اٌم١ِٛخ 

اٌذوزٛسح ِٕٝ فإاد ػط١خ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد   سئ١ظ اٌغبِؼخ، ٚس٠بدح

 .اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس

 

سئ١ظ اٌغبِؼخ فٝ ث١بْ ٌٍغبِؼخ ، ئٌٝ أْ ئٔشبء اٌّغّغ  اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ  ٚأشبس

إلعٙبِبد عبِؼخ ؽٍٛاْ رؼ١ّ١ًٍب ٚثؾض١ًب ِٚغزّؼ١ًب ػٍٝ اٌظؼ١ذ   ٠أرٟ اعزّشاًسا

اٌّؾٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ، ؽ١ش أٔشئ ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ ثٕبًءا ػٍٝ لشاس 

ؼٍّٟ، ٌزٌه رٌٟٛ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ٔظشاً ٌٍذٚس اٌٙبَ اٌزٞ ٠ٍؼجٗ اٌجؾش اٌ

ب وج١شا ثٗ، ٚ ثبٌىٛادس اٌجؾض١خ عؼ١ب ٌزؾم١ك اٌزطٛس، فٟ ظً رٛع١ٗ  ًِ اٌغبِؼخ ا٘زّب



 

 

اٌغبِؼخ ٌجشاِغٙب ٚأثؾبصٙب ٚرخظظبرٙب ثّب ٠زٛافك ِغ 

 .ِغئ١ٌٛزٙب رغبٖ اٌّغزّغ ٚؽً ِشىالرٗ

 

اٌذوزٛسح ِٕٝ فإاد ػط١خ اٌذٚس اٌفؼبي ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ٌٍٛطٛي ئٌٝ   ٚأٚضؾذ

زمذِخ ئل١ّ١ًٍب ٚػب١ًٌّب ٌشفغ ِغزٜٛ رظ١ٕف اٌغبِؼبد، ِإوذح أْ سؤ٠خ ِشاوض ِ

اٌّغّغ اٌؼٍّٟ رزّضً فٝ ٚعٛد و١بْ ِزطٛس ٌشثظ ٚئداسح ٚرط٠ٛش اٌى١بٔبد 

 . اٌجؾض١خ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌغبِؼخ

 

أْ اٌذوزٛسح س٠ٚذا طبدق ِذ٠ش ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ   أوذد  ثذٚس٘ب

أ٘ذاف اٌّغّغ رزّضً فٝ سثظ ٚئداسح رغ١ّؼ١خ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚدػُ االثزىبس 

ثبٌغبِؼخ ٌزؾغ١ٓ ث١ئخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌشلٟ ثّخشعبرٙب ٚسثطٙب ثّشىالد 

اٌّغزّغ ٚاٌظٕبػخ، ٚدػُ ٔظبَ ِزىبًِ ِزطٛس سائذ ٌم١بدح ٚرذػ١ُ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ض اٌجؾض١خ ٚاٌّشبس٠غ ٚاٌّؼبًِ فٟ اٌغبِؼخ، ئٌٝ عبٔت رؼظ١ُ االعزفبدح ِٓ اٌّشاو

ثبٌغبِؼخ ثأعٙضرٙب ٚوٛادس٘ب اٌجشش٠خ اٌّذسثخ، ٚدػُ رٕف١ز خطظ اٌغبِؼخ ٚ رجٕٝ 

 .فىش اٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ اٌج١ٕ١خ ِؾ١ٍبً ٚئل١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚب

 

وّب ٠ٙذف اٌّغّغ ئٌٝ رغ١ًٙ رٛاطً اٌّشاوض اٌجؾض١خ ٚاٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ٌذػُ 

د، ٚالزشاػ اؽز١بعبد اٌغبِؼخ ِٓ اٌّشاوض اٌخطظ اٌجؾض١خ ِزؼذدح اٌزخظظب

ٚاٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص فٝ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٚرٛف١ش ِؼٍِٛبد داػّخ 

ٌّزخزٞ اٌمشاس ثبإلداسح اٌؼ١ٍب ٌذػُ اعزشار١غ١خ ِؾىّخ ٌز٠ًّٛ اٌزغ١ٙضاد اٌؼ١ٍّخ 

ٚرؼ١ٍّبد اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ أٚ اإلؽالي ٚفزؼ آفبق ٚرخظظبد عذ٠ذح، وّب ٠ؼًّ 

ػٍٝ ٚضغ آ١ٌبد ٌٍؾظش شبًِ اإلِىب١ٔبد اٌجؾض١خ اٌجشش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٍٛعغز١خ 

اٌّٛعٛدح فؼ١ٍب ثبٌغبِؼخ ٚاٌّشاوض اٌجؾض١خ ٚ اٌى١ٍبد ٌزؼض٠ض اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ 

 .ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس ثبٌغبِؼخ

 

٠ٚؼًّ ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٍٟ رٕظ١ُ ٚٔشش ٚر١غ١ش رمذ٠ُ اٌخذِبد 

ؼاللخ اٌجؾض١خ ِٓ اٌغبِؼخ ٚاٌذٌٚخ ٌزؾغ١ٓ االعزفبدح، ٚرؼض٠ض ِشبس٠غ راد اٌ

اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٚرمذ٠ُ سؤٜ ِغزمج١ٍخ ِذػّخ ثم١بعبد، ئٌٝ 

رٕف١ز خطظ اٌغبِؼخ اٌجؾض١خ فٟ ئطبس االعزشار١غ١خ اٌؼبِخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ   عبٔت

0202. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

توصية بجامعة حلوان  12كورونا .. استمرار الجهود للوصول لعالج 

 لمواجهة الوباء
 ص 07:77 0707َٕٕٚٛ  70األدذ، 

 ا

 ٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ

 كتب دمحم صبحى
 

أزٙذ فؼب١ٌبد اٌّإرّش االفزشاضٝ اٌذٌٚٝ اٌزٜ ٔظّزٗ عبِؼخ ؽٍٛاْ خالي األ٠بَ 

بد ِزؼذدح رؾذ٠بد ِّٚبسع -اٌّبض١خ رؾذ ػٕٛاْ "ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ 

اٌزخظظبد" اٌزٞ أل١ُ رؾذ سػب٠خ اٌذوزٛس خبٌذ ػجذ اٌغفبس ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ، ٚاٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٚس٠بدح اٌذوزٛسح ِٕٟ فإاد 

ػط١خ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس، ٚئششاف اٌذوزٛسح 

غّغ، ٠ٚشطذ "ا١ٌَٛ اٌغبثغ " أثشص اٌزٛط١بد س٠ٚذا ػجذ اٌؾ١ّذ طبدق ِذ٠ش اٌّ

 . اٌٛاسدح فٝ خزبَ اٌغٍغبد

 

 اعزّشاس ثزي اٌّغزّغ اٌطجٟ ٌٍغٙٛد ٌٍٛطٛي ئٌٝ ػالط ِؾذد ٚفؼبي ٌّشع -1

COVID-19  ٟٔفظ اٌغ١بق اعزّشاس اخزجبس ٚدساعخ رأص١شاد األد٠ٚخ   ٚف

 .ؽزٝ ا٢ْاٌّضبدح ٌٍف١شٚعبد اٌغذ٠ذح ٚاٌزٝ رؼطٝ ٔزبئظ ٚاػذح ٌٍغب٠خ 

  



 

 

رؼض٠ض اٌّششٚػبد ِزؼذدح اٌزخظظبد راد اٌششاوخ  -2

اٌذ١ٌٚخ، فضال ػٓ ضشٚسح دػُ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼبْٚ ِغ لطبع 

اٌظؾخ ٌجٕبء لبػذح ث١بٔبد ِشعؼ١خ العزخذاَ اٌزوبء 

االططٕبػٟ ٚاٌزم١ٕبد إٌبشئخ اٌغذ٠ذح ٚػٍَٛ اٌج١بٔبد ثىفبءح ٚاٌخشٚط ثأثؾبس 

 .بػب١ٌخ اٌغٛدح طج١ب ٚرم١ٕ

  

رذػ١ُ اٌّغبساد اٌٛاػذح فٝ رؾغ١ٓ رذاث١ش اٌٛلب٠خ ِٓ اٌؼذٜٚ ِٚىبفؾزٙب  -3

ثبعزخذاَ أؽذس اٌزم١ٕبد ٚرم١ٕخ إٌبٔٛ ٚرط٠ٛش ِٕزغبد ؽ٠ٛ١خ ِٚؼمّخ رار١ًب ، ٚ٘ٛ 

 .إٌّظٛس اٌّغزمجٍٟ اٌزٞ ٠غت إٌظش ف١ٗ

  

زؼٍُ األخشٜ رط٠ٛش أٔظّخ ئداسح اٌزؼٍُ ٚ اٌزؼ١ٍُ اٌزفبػٍٝ ئٌٝ عبٔت أدٚاد اٌ -4

ٚ اٌزٟ شىٍذ ٚرشىً اٌذٚس اٌؾبعُ فٝ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٝ فٝ اٌفزشح اٌمبدِخ 

 .رٛاوجب ِغ ِمزض١بد األٚضبع

  

رؼض٠ض اٌجؾش اٌؼٍّٝ فٝ اعزخذاِبد اٌزىٌٕٛٛع١بد اٌذاػّخ ِضً اٌزوبء  -5

االططٕبػٟ ٚئٔزشٔذ األش١بء ٚرم١ٕخ إٌبٔٛ ٚاٌشٚثٛربد فٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌغبئؾخ 

 .ب ثؼذ اٌغبئؾخ ِغ اٌغؼٝ ٌزٛف١ش اٌّخزجشاد اٌّغبػذح اٌالصِخِٚ

  

ِض٠ذ ِٓ اٌغؼٝ فٝ ِغبالد اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼذدح ٚاٌؼجشح ٌٍزخظظبد  -6

اٌزىبًِ ث١ٓ اٌزخظظبد ِغ اٌزم١ٕبد اٌّخزٍفخ ٌٍّغبػذح فٟ اٌذفبع   ٌذػُ

 .عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ ٚ ِب ثؼذ اٌغبئؾخ  خالي

  

اٌذٚس اإل٠غبثٟ ٌٍفٓ ٚاٌزظ١ُّ فٝ األصِخ اٌّؼبطشح فٝ ئخشاط إٌبط  رفؼ١ً -7

 .ِٓ اٌؼضٌخ ٚرم١ًٍ اٌشؼٛس ثبٌفشاؽ

 .رفؼ١ً دٚس اٌفْٕٛ اٌذاػّخ ٌزخف١ف رٛرشاد اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٌٍٕبط -8

 .رذػ١ُ اعزخذاَ فْٕٛ ٚرم١ٕبد اإلػالْ ٌٕشش اٌٛػٝ اٌالصَ ٌٙزٖ اٌغبئؾخ -9

زظ ِٓ رأص١شاد ػذح فٝ ِغبالد ػذ٠ذح ِضً إٌٙذعخ اٌجذء اٌّجىش ف١ّب ع١ٕ -10

اٌّؼّبس٠خ ٚاٌزظ١ُّ اٌؾضشٞ ِٚب ع١زشرت ػ١ٍٗ ِٓ رغ١١شاد عٛ٘ش٠خ فٝ 

اٌزظ١ّّبد اٌّؼّبس٠خ ٌٍّذْ ٚاٌطشق ِشاػبح ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌم١ٛد ٚاٌّزطٍجبد 

 اٌغذ٠ذح إٌبشئخ ػٓ ٘زٖ اٌغبئؾخ ٚوزٌه دِظ اٌؾٍٛي اٌزىٌٕٛٛع١خ ثبٌؼّشاْ

اعزخذاَ ِؼشفزٕب ٚلذسارٕب اٌجؾض١خ ٚئثذاػبرٕب ٌؾّب٠خ ِغزّؼبرٕب ِٓ ٘زا رذػ١ُ  -11



 

 

 .اٌٛثبء

ِٛاطٍخ ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ثغبِؼخ ؽٍٛاْ  -12

ٌٍذٚس اٌٛاعت ػ١ٍٗ فٝ ِضً ٘زٖ األصِبد اٌزٝ ٠ّش ثٙب اٌؼبٌُ 

ثأصشٖ ٚرٌه ِٓ خالي رٕظ١ُ عٍغٍخ ِٓ إٌذٚاد ػجش اإلٔزشٔذ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

ظظبد اٌجؾض١خ األخشٜ راد اٌظٍخ ثـ عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ اٌزخ

ٌالعزفبدح ِٓ ث١ئخ اٌجؾش اٌغ١ٕخ فٟ عبِؼخ ؽٍٛاْ ،ِغ اٌغؼٝ ٚاٌزشؽ١ت ثبٌزؼبْٚ 

 .ِغ ِخزٍف ِشاوض اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌّإعغبد ٚاٌغبِؼبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ

  

طج١خ غطذ ٚعذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌّإرّش رضّٓ أسثغ عٍغبد األٌٚٝ : عٍغخ 

اٌزغشثخ اٌّظش٠خ ِغ عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ ٚ عجً اٌزشخ١ض 

ٚاٌؼالعبد اٌّؾزٍّخ فٝ طٛس اٌزغشثخ، ٚٔبلشذ اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ دٚس اٌفٓ 

ٚاٌزظ١ُّ فٟ أٚلبد األصِبد ٚرأص١ش اٌفٓ فٟ خٍك اٌٛػٟ ثف١شٚط وٛسٚٔب 

اٌغٍجٟ ٌٙزا اٌٛثبء اٌّغزغذ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ ٚدػُّٙ ٔفغ١ب ٌٍزغٍت ػٍٝ األصش 

ؽ١ش ئْ اٌؾ١بح وّب ٔؼشفٙب رزغ١ش ٚ إٌظبَ اٌغذ٠ذ ٠زشىً ا٢ْ، ٚغطذ اٌغٍغخ 

اٌضبٌضخ ئِىبٔبد االثزىبس اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌّطٍٛثخ ٌغبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ ٚ 

سوضد ػٍٝ رطج١مبد رم١ٕخ إٌبٔٛ ٌّىبفؾخ ػذٜٚ اٌف١شٚعبد ٚاٌىشف ػٓ 

ٍغخ اٌشاثؼخ فمذ رٕبٌٚذ اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ اِب اٌغ

 .ٚسوضد ػٍٝ رذاػ١بد ظٙٛس أّٔبط عٍٛو١خ اعزّبػ١خ عذ٠ذح ػٍٝ اٌؼّشاْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

جامعة حلوان تعلن فتح باب التشعيب اإللكترونى لطالب كلية الهندسة 

 بالمطرية
ص 00:13 0707َٕٕٚٛ  70األدذ،   

 
 عبِؼخ ؽٍٛاْ

 كتب دمحم صبحى

ٕذ و١ٍخ إٌٙذعخ ثبٌّطش٠خ ػٓ فزؼ ثبة اٌزشؼ١ت اإلٌىزشٟٚٔ ٌطالة اٌفشلخ أػٍ

اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ   اإلػذادٞ ٌألٌزؾبق ثبلغبَ اٌفشلخ األٌٚٝ ثبٌى١ٍخ رؾذ سػب٠خ

سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْ ٚ اٌذوزٛس دمحم ؽغ١ٕٓ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚرٌه ِٓ خالي رغغ١ً 

 .http://app2.helwan.edu.eg/Matarya :اٌذخٛي ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٝ

 

ٚثؾغت ث١بْ طبدس ػٓ عبِؼخ ؽٍٛاْ ، ٠مَٛ اٌطالة ثبٌذخٛي ػٍٝ اٌشاثظ 

ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ   ٚرغغ١ً االعُ ٚاٌشلُ اٌمِٟٛ ٚاٌغٕغ١خ ٚسلُ اٌز١ٍفْٛ

ٚرغغ١ً اٌشلُ اٌغشٞ ٚسغجبد اٌطبٌت ػمت وزبثخ وٍّخ اٌّشٚس االفزشاض١خ ػٕذ 

اٌطبٌت ثزغ١ش وٍّخ اٌّشٚس ثىزبثزٙب ِشر١ٓ اٌذخٛي الٚي ِشح ػٍٝ اٌّٛلغ، ٠ٚمَٛ 

ٚاٌضغظ ػٍٝ صس اٌؾفع، صُ ٠ضغظ ػٍٝ صس اٌشغجبد ٠ٚمَٛ اٌطبٌت ثبعزىّبي 

 .وبفخ اٌج١بٔبد اٌزٝ رظٙش ٌٗ ػٍٝ اٌشبشخ

 



 

 

٠ٚمَٛ اٌطبٌت ثبخز١بس اٌشغجبد ثبٌزشر١ت اٌزٜ ٠فضٍٗ، ٚػٕذ  

ي االٔزٙبء ِٓ رغغ١ً اٌج١بٔبد ٚاٌشغجبد ٠مَٛ اٌطبٌت ثبٌذخٛ

ػٍٝ طفؾخ االفبدح ٚاٌزأوذ ِٓ طؾخ اٌج١بٔبد اٌزٝ عغٍٙب فٝ 

اٌخطٛح اٌغبثمخ، ٠ٚفضً االؽزفبظ ثظٛسح ِٓ االفبدح ػٍٝ اٌّٛثب٠ً اٌخبص 

 . ثبٌطبٌت

 

 

  

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 ئَشبء يجًغ اإلثذاع ٔانجذش انؼهًٙ ثجبيؼخ دهٕاٌ
7-3-0202 | 23:02 

 

 جبيؼخ دهٕاٌ

  

 ِؾّٛد عؼذ

، ئٔشبء ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ، ِٛضؾخ أْ رٌه  عبِؼخ ؽٍٛاْ أػٍٕذ

٠أرٟ فٟ ظً األ١ّ٘خ اٌمظٜٛ ٌمطبع اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌىٛٔٗ عضًءا أعبع١ًب ِٓ 

 .0202خ االعزشار١غ١خ اٌم١ِٛخ اٌخط

 

سئ١ظ اٌغبِؼخ، ٚس٠بدح اٌذوزٛسح ِٕٝ  ذوزٛس ِبعذ ٔغُاٌعبء رٌه رؾذ سػب٠خ 

 ؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس.فإاد ػط١خ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِ

 

سئ١ظ اٌغبِؼخ ئٌٝ أْ ئٔشبء اٌّغّغ ٠أرٟ اعزّشاًسا اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ ٚأشبس 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D9%86%D8%AC%D9%85.aspx


 

 

ِغزّؼ١ًب ػٍٝ اٌظؼ١ذ رؼ١ّ١ًٍب ٚثؾض١ًب ٚ عبِؼخ ؽٍٛاْ إلعٙبِبد

اٌّؾٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ، ؽ١ش أٔشئ ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ 

ػٍٝ لشاس اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد، ٔظشاً ٌٍذٚس اٌٙبَ  ثٕبءً 

ب وج١شا ثٗ، ٚثبٌىٛادس اٌجؾض١خ  ًِ اٌزٞ ٠ٍؼجٗ اٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٌزٌه رٌٟٛ اٌغبِؼخ ا٘زّب

ٙب ٚأثؾبصٙب ٚرخظظبرٙب ثّب عؼ١ب ٌزؾم١ك اٌزطٛس، فٟ ظً رٛع١ٗ اٌغبِؼخ ٌجشاِغ

 ٠زٛافك ِغ ِغئ١ٌٛزٙب رغبٖ اٌّغزّغ ٚؽً ِشىالرٗ.

 

ٚأشبسد اٌذوزٛسح ِٕٝ فإاد ػط١خ ئٌٝ اٌذٚس اٌفؼبي ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ٌٍٛطٛي ئٌٝ 

ِشاوض ِزمذِخ ئل١ّ١ًٍب ٚػب١ًٌّب ٌشفغ ِغزٜٛ رظ١ٕف اٌغبِؼبد، ِإوذح أْ سؤ٠خ 

شثظ ٚئداسح ٚرط٠ٛش اٌى١بٔبد اٌّغّغ اٌؼٍّٟ رزّضً فٝ ٚعٛد و١بْ ِزطٛس ٌ

 اٌجؾض١خ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌغبِؼخ .

 

وّب أوذد اٌذوزٛسح س٠ٚذا طبدق ِذ٠ش ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ، أْ أ٘ذاف 

اٌّغّغ رزّضً فٝ سثظ ٚئداسح رغ١ّؼ١خ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚدػُ االثزىبس ثبٌغبِؼخ 

لٟ ثّخشعبرٙب ٚسثطٙب ثّشىالد اٌّغزّغ ٌزؾغ١ٓ ث١ئخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌش

ٚاٌظٕبػخ، ٚدػُ ٔظبَ ِزىبًِ ِزطٛس سائذ ٌم١بدح ٚرذػ١ُ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ 

اٌغبِؼخ، ئٌٝ عبٔت رؼظ١ُ االعزفبدح ِٓ اٌّشاوض اٌجؾض١خ ٚاٌّشبس٠غ ٚاٌّؼبًِ 

ثبٌغبِؼخ ثأعٙضرٙب ٚوٛادس٘ب اٌجشش٠خ اٌّذسثخ، ٚدػُ رٕف١ز خطظ اٌغبِؼخ ٚرجٕٝ 

 غّٛػبد اٌجؾض١خ اٌج١ٕ١خ ِؾ١ٍبً ٚئل١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚب.فىش اٌّ

 

ٚأوذد اٌغبِؼخ، ئْ اٌّغّغ، ٠ٙذف ئٌٝ رغ١ًٙ رٛاطً اٌّشاوض اٌجؾض١خ ٚاٌغٙبد 

اٌّؼ١ٕخ ٌذػُ اٌخطظ اٌجؾض١خ ِزؼذدح اٌزخظظبد، ٚالزشاػ اؽز١بعبد اٌغبِؼخ ِٓ 

اٌّشاوض ٚاٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص فٝ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٚرٛف١ش 

ؼٍِٛبد داػّخ ٌّزخزٞ اٌمشاس ثبإلداسح اٌؼ١ٍب ٌذػُ اعزشار١غ١خ ِؾىّخ ٌز٠ًّٛ ِ

اٌزغ١ٙضاد اٌؼ١ٍّخ ٚرؼ١ٍّبد اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ أٚ اإلؽالي ٚفزؼ آفبق 

ٚرخظظبد عذ٠ذح، وّب ٠ؼًّ ػٍٝ ٚضغ آ١ٌبد ٌٍؾظش شبًِ اإلِىب١ٔبد 

ٚاٌّشاوض اٌجؾض١خ ٚ  اٌجؾض١خ اٌجشش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٍٛعغز١خ اٌّٛعٛدح فؼ١ٍب ثبٌغبِؼخ

 اٌى١ٍبد ٌزؼض٠ض اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس ثبٌغبِؼخ.

 

. ٠ؼًّ ػٍٟ رٕظ١ُ ٚٔشش  ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚأشبسد اٌغبِؼخ، ئٌٝ أْ

ٚر١غ١ش رمذ٠ُ اٌخذِبد راد اٌؼاللخ اٌجؾض١خ ِٓ اٌغبِؼخ ٚاٌذٌٚخ ٌزؾغ١ٓ 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.aspx


 

 

االعزفبدح، ٚرؼض٠ض ِشبس٠غ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ اٌذاخ١ٍخ 

خ ثم١بعبد، ئٌٝ عبٔت ٚاٌخبسع١خ ٚرمذ٠ُ سؤٜ ِغزمج١ٍخ ِذػّ

رٕف١ز خطظ اٌغبِؼخ اٌجؾض١خ فٟ ئطبس اإلعزشار١غ١خ اٌؼبِخ 

 .0202ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 إنشاء مجمع اإلبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان

 ص 75:80 - 0707/يونيو/70األحد  

 
 هناء بديع 

العلمى فً ظل األهمٌة أعلنت جامعه حلوان عن إنشاء مجمع اإلبداع والبحث 
المصوى لمطاع البحث العلمً لكونه جزًء أساسًٌا من الخطة اإلستراتٌجٌة 

  .0202المومٌة 
ٌأتى ذلن تحت رعاٌة األستاذ الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة، ورٌادة 
األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطٌة نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا 

  .والبحوث
ر ماجد نجم رئٌس جامعة حلوان فً بٌان له الٌوم األحد إلى أن وأشار الدكتو

إنشاء المجمع ٌأتً استمراًرا إلسهامات جامعة حلوان تعلٌمًٌا وبحثًٌا ومجتمعًٌا 
على الصعٌد المحلً والعالمً، حٌث أنشئ مجمع اإلبداع والبحث العلمى بناًءا 

لذي ٌلعبه البحث على لرار المجلس األعلى للجامعات نظًرا للدور الهام ا
العلمً، لذلن تولً الجامعة اهتماًما كبٌرا به، وبالكوادر البحثٌة سعٌا لتحمٌك 



 

 

التطور، فً ظل توجٌه الجامعة لبرامجها وأبحاثها 
وتخصصاتها بما ٌتوافك مع مسئولٌتها تجاه المجتمع وحل 

 .مشكالته
لعلمى وأوضحت األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطٌة الدور الفعال للبحث ا

للوصول إلى مراكز متمدمة إللٌمًٌا وعالمًٌا لرفع مستوى تصنٌف الجامعات، 
مؤكدة أن رؤٌة المجمع العلمً تتمثل فً وجود كٌان متطور لربط وإدارة 
 .وتطوٌر الكٌانات البحثٌة لتحمٌك التنمٌة المستدامة للبحث العلمً بالجامعة

جمع اإلبداع والبحث العلمى كما أكدت األستاذة الدكتورة روٌدا صادق مدٌر م
أن أهداف المجمع تتمثل فً ربط وإدارة تجمٌعٌة للبحث العلمً ودعم االبتكار 

بالجامعة لتحسٌن بٌئة البحث العلمً والرلً بمخرجاتها وربطها بمشكالت 
المجتمع والصناعة، ودعم نظام متكامل متطور رائد لمٌادة وتدعٌم البحث 

تعظٌم االستفادة من المراكز البحثٌة والمشارٌع  العلمً فً الجامعة، إلى جانب
والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرٌة المدربة، ودعم تنفٌذ خطط 

 .الجامعة وتبنى فكر المجموعات البحثٌة البٌنٌة محلًٌا وإللٌمًٌا ودولٌا
كما ٌهدف المجمع إلى تسهٌل تواصل المراكز البحثٌة والجهات المعنٌة لدعم 

ط البحثٌة متعددة التخصصات، والتراح احتٌاجات الجامعة من المراكز الخط
والوحدات ذات الطابع الخاص فً مجال البحث العلمً، وتوفٌر معلومات 

داعمة لمتخذي المرار باإلدارة العلٌا لدعم إستراتٌجٌة محكمة لتموٌل 
التجهٌزات العلمٌة وتعلٌمات التشغٌل والصٌانة أو اإلحالل وفتح آفاق 

وتخصصات جدٌدة، كما ٌعمل على وضع آلٌات للحصر شامل اإلمكانٌات 
البحثٌة البشرٌة والعملٌة واللوجستٌة الموجودة فعلٌا بالجامعة والمراكز 
  .البحثٌة والكلٌات لتعزٌز المدرة التنافسٌة للبحث العلمً واالبتكار بالجامعة

وٌعمل مجمع اإلبداع والبحث العلمً على تنظٌم ونشر وتٌسٌر تمدٌم الخدمات 
ذات العاللة البحثٌة من الجامعة والدولة لتحسٌن االستفادة، وتعزٌز مشارٌع 

التنمٌة المستدامة الداخلٌة والخارجٌة وتمدٌم رؤى مستمبلٌة مدعمة بمٌاسات، 
إلستراتٌجٌة العامة للبحث إلى جانب تنفٌذ خطط الجامعة البحثٌة فً إطار ا

 0202العلمً 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

جامعة حلوان: فتح باب التشعٌب اإللكترونً لطالب كلٌة الهندسة 

 بالمطرٌة

 م 71:17 - 0707/يونيو/70األحد  

 
 هناء بديع 

أعمنت كمية الهندسة بالمطرية اليوم عن فتح باب التشعيب اإللكتروني لطالب 
قسام الفرقة األولى بالكمية تحت رعاية األستاذ الفرقة اإلعدادي لاللتحاق بأ

الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حموان واألستاذ الدكتور دمحم حسنين عميد 
الكمية وذلك من خالل تسجيل الدخول عمى الرابط 

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



 

 

ويقوم الطالب بالدخول عمى الرابط وتسجيل االسم والرقم 
والبريد اإللكتروني وتسجيل  ي والجنسية ورقم التميفون القوم

الرقم السري ورغبات الطالب عقب كتابة كممة المرور االفتراضية عند الدخول 
ألول مرة عمى الموقع، ويقوم الطالب بتغير كممة المرور بكتابتها مرتين 

والضغط عمى زر الحفع، ثم يضغط عمى زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال 
 .البيانات التى تظهر له عمى الشاشة كل

هذا ويقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب الذى يفضمه، وعند االنتهاء من 
تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول عمى صفحة اإلفادة والتأكد من 
صحة البيانات التى سجمها في الخطوة السابقة، ويفضل االحتفاظ بصورة من 

 .الموبايل الخاص بالطالب اإلفادة عمى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 انشاء مجمع اإلبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان

 ص 72:00 - 0707ٌونٌو  70األحد، 

 
 جامعة حلوان

  

 مروة فهمي

 

  

فً ظل األهمٌة  لامت جامعة حلوان بإنشاء مجمع اإلبداع والبحث العلمى 
المصوى لمطاع البحث العلمً لكونه جزًء أساسًٌا من الخطة االستراتٌجٌة 

تحت رعاٌة د. ماجد نجم رئٌس الجامعة، ورٌادة د.  .، ٌؤتى ذلن 0707المومٌة 
  .ة للدراسات العلٌا والبحوثمنى فإاد عطٌة نائب رئٌس الجامع

 
أشار د. ماجد نجم رئٌس الجامعة إلى أن إنشاء المجمع ٌؤتً 

إلسهامات جامعة حلوان تعلٌمًٌا وبحثًٌا ومجتمعًٌا على الصعٌد  استمراًرا 

https://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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المحلً والعالمً، حٌث أنشئ مجمع اإلبداع والبحث العلمى 
ر الهام بناًءا على لرار المجلس األعلى للجامعات نظراً للدو

الذي ٌلعبه البحث العلمً، لذلن تولً الجامعة اهتماًما كبٌرا 
به، و بالكوادر البحثٌة سعٌا لتحمٌك التطور، فً ظل توجٌه الجامعة لبرامجها 

 .وأبحاثها وتخصصاتها بما ٌتوافك مع مسئولٌتها تجاه المجتمع وحل مشكالته

للوصول إلى مراكز  وأوضحت د. منى فإاد عطٌة الدور الفعال للبحث العلمى
متمدمة إللٌمًٌا وعالمًٌا لرفع مستوى تصنٌف الجامعات، مإكدة أن رإٌة المجمع 

العلمً تتمثل فى وجود كٌان متطور لربط وإدارة وتطوٌر الكٌانات البحثٌة 
 . لتحمٌك التنمٌة المستدامة للبحث العلمً بالجامعة

العلمى أن أهداف كما أكدت د. روٌدا صادق مدٌر مجمع اإلبداع والبحث 
المجمع تتمثل فى ربط وإدارة تجمٌعٌة للبحث العلمً ودعم االبتكار بالجامعة 

لتحسٌن بٌئة البحث العلمً والرلً بمخرجاتها وربطها بمشكالت المجتمع 
والصناعة، ودعم نظام متكامل متطور رائد لمٌادة وتدعٌم البحث العلمً فً 

المراكز البحثٌة والمشارٌع والمعامل  الجامعة، إلى جانب تعظٌم االستفادة من
بالجامعة بؤجهزتها وكوادرها البشرٌة المدربة، ودعم تنفٌذ خطط الجامعة و تبنى 

 .فكر المجموعات البحثٌة البٌنٌة محلٌاً وإللٌمٌاً ودولٌا

كما ٌهدف المجمع إلى تسهٌل تواصل المراكز البحثٌة والجهات المعنٌة لدعم 
لتخصصات، والتراح احتٌاجات الجامعة من المراكز الخطط البحثٌة متعددة ا

والوحدات ذات الطابع الخاص فى مجال البحث العلمً، وتوفٌر معلومات داعمة 
لمتخذي المرار باإلدارة العلٌا لدعم استراتٌجٌة محكمة لتموٌل التجهٌزات العلمٌة 

 وتعلٌمات التشغٌل والصٌانة أو اإلحالل وفتح آفاق وتخصصات جدٌدة، كما
ٌعمل على وضع آلٌات للحصر شامل اإلمكانٌات 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 
ذات العاللة البحثٌة من الجامعة والدولة لتحسٌن االستفادة، وتعزٌز مشارٌع 

التنمٌة المستدامة الداخلٌة والخارجٌة وتمدٌم رإى مستمبلٌة مدعمة بمٌاسات، إلى 
تنفٌذ خطط الجامعة البحثٌة فً إطار االستراتٌجٌة العامة للبحث العلمً  جانب 
0707. 

 



 

 

 

 

 

 

 ش انؼهًٗ ثجبيؼخ دهٕاٌئَشبء يجًغ االثذاع ٔانجذ

 44:11 0202 ١ٔٛ٠ٛ 27 األؽذ،

   

 
 اٌغؼذٔٝ صوٝ

ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ    رأو١ذاً ػٍٝ ضشٚسح إٌٙٛع ثبٌجؾش اٌؼٍّٟ ثغبِؼخ ؽٍٛاْ

فٟ ظً األ١ّ٘خ اٌمظٜٛ   ٚاٌزمذَ ٚإٌّبء، رُ ئٔشبء ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ

االعزشار١غ١خ اٌم١ِٛخ  ٌمطبع اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌىٛٔٗ عضًء أعبع١ًب ِٓ اٌخطخ

رؾذ سػب٠خ اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ، ٚس٠بدح   .، ٠أرٝ رٌه0202



 

 

األعزبرح اٌذوزٛسح ِٕٝ فإاد ػط١خ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ 

  .ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس

 

أشبس اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ ئٌٝ أْ ئٔشبء اٌّغّغ ٠أرٟ 

رؼ١ّ١ًٍب ٚثؾض١ًب ِٚغزّؼ١ًب ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌّؾٍٟ إلعٙبِبد عبِؼخ ؽٍٛاْ   اعزّشاًسا

ٚاٌؼبٌّٟ، ؽ١ش أٔشئ ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ ثٕبًءا ػٍٝ لشاس اٌّغٍظ 

األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ٔظشاً ٌٍذٚس اٌٙبَ اٌزٞ ٠ٍؼجٗ اٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٌزٌه رٌٟٛ اٌغبِؼخ 

ب وج١شا ثٗ، ٚ ثبٌىٛادس اٌجؾض١خ عؼ١ب ٌزؾم١ك اٌزطٛس، فٟ ظً ر ًِ ٛع١ٗ اٌغبِؼخ ا٘زّب

 ٌجشاِغٙب ٚأثؾبصٙب ٚرخظظبرٙب

 .ثّب ٠زٛافك ِغ ِغئ١ٌٛزٙب رغبٖ اٌّغزّغ ٚؽً ِشىالرٗ

ٚأٚضؾذ األعزبرح اٌذوزٛسح ِٕٝ فإاد ػط١خ اٌذٚس اٌفؼبي ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ 

ٌٍٛطٛي ئٌٝ ِشاوض ِزمذِخ ئل١ّ١ًٍب ٚػب١ًٌّب ٌشفغ ِغزٜٛ رظ١ٕف اٌغبِؼبد، 

ضً فٝ ٚعٛد و١بْ ِزطٛس ٌشثظ ٚئداسح ِإوذح أْ سؤ٠خ اٌّغّغ اٌؼٍّٟ رزّ

 . ٚرط٠ٛش اٌى١بٔبد اٌجؾض١خ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌغبِؼخ

وّب أوذد األعزبرح اٌذوزٛسح س٠ٚذا طبدق ِذ٠ش ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ أْ 

أ٘ذاف اٌّغّغ رزّضً فٝ سثظ ٚئداسح رغ١ّؼ١خ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚدػُ االثزىبس 

ٌزؾغ١ٓ ث١ئخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌشلٟ ثّخشعبرٙب ٚسثطٙب ثّشىالد  ثبٌغبِؼخ

اٌّغزّغ ٚاٌظٕبػخ، ٚدػُ ٔظبَ ِزىبًِ ِزطٛس سائذ ٌم١بدح ٚرذػ١ُ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 فٟ اٌغبِؼخ، ئٌٝ

عبٔت رؼظ١ُ االعزفبدح ِٓ اٌّشاوض اٌجؾض١خ ٚاٌّشبس٠غ ٚاٌّؼبًِ ثبٌغبِؼخ 

ٕف١ز خطظ اٌغبِؼخ ٚ رجٕٝ فىش ثأعٙضرٙب ٚوٛادس٘ب اٌجشش٠خ اٌّذسثخ، ٚدػُ ر

 .اٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ اٌج١ٕ١خ ِؾ١ٍبً ٚئل١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚب



 

 

وّب ٠ٙذف اٌّغّغ ئٌٝ رغ١ًٙ رٛاطً اٌّشاوض اٌجؾض١خ ٚاٌغٙبد 

اٌّؼ١ٕخ ٌذػُ اٌخطظ اٌجؾض١خ ِزؼذدح اٌزخظظبد، ٚالزشاػ 

اؽز١بعبد اٌغبِؼخ ِٓ اٌّشاوض ٚاٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص 

ٌؼٍّٟ، ٚرٛف١ش ِؼٍِٛبد داػّخ ٌّزخزٞ اٌمشاس ثبإلداسح اٌؼ١ٍب فٝ ِغبي اٌجؾش ا

ٌذػُ اعزشار١غ١خ ِؾىّخ ٌز٠ًّٛ اٌزغ١ٙضاد اٌؼ١ٍّخ ٚرؼ١ٍّبد اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ 

أٚ اإلؽالي ٚفزؼ آفبق ٚرخظظبد عذ٠ذح، وّب ٠ؼًّ ػٍٝ ٚضغ آ١ٌبد ٌٍؾظش 

فؼ١ٍب ثبٌغبِؼخ  شبًِ اإلِىب١ٔبد اٌجؾض١خ اٌجشش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٍٛعغز١خ اٌّٛعٛدح

ٚاٌّشاوض اٌجؾض١خ ٚ اٌى١ٍبد ٌزؼض٠ض اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس 

  .ثبٌغبِؼخ

٠ٚؼًّ ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٍٟ رٕظ١ُ ٚٔشش ٚر١غ١ش رمذ٠ُ اٌخذِبد 

راد اٌؼاللخ اٌجؾض١خ ِٓ اٌغبِؼخ ٚاٌذٌٚخ ٌزؾغ١ٓ االعزفبدح، ٚرؼض٠ض ِشبس٠غ 

ِخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٚرمذ٠ُ سؤٜ ِغزمج١ٍخ ِذػّخ ثم١بعبد، ئٌٝ اٌز١ّٕخ اٌّغزذا

رٕف١ز خطظ اٌغبِؼخ اٌجؾض١خ فٟ ئطبس االعزشار١غ١خ اٌؼبِخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ   عبٔت

0202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

لـ طالب جامعة حلوان.. يمكنك سداد المصروفات الدراسية 
 إلكترونيًا بهذه الطريقة

 و 72:10 - 0707/َٕٕٚٛ/70األدذ 

 

 

 
 عبِؼخ ؽٍٛاْ

 وش٠ُ ٔبطش

ثزفؼ١ً ػذح ا١ٌبد ٌذفغ اٌّظشٚفبد اٌذساع١خ ٌٍطالة ػٓ   عبِؼخ ؽٍٛاْ  لبِذ

ثؼذ ِٕز ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٝ ػٓ طش٠ك ػذح خذِبد اٌىزش١ٔٚخ اٚ ػجش اٌزؾ٠ٛالد 

 اٌجٕى١خ .

 

ٚ فٝ ظً اصِخ ف١شٚط وٛسٚٔب ٚ ٌضشٚسح عذاد ِظشٚفبد اٌؼبَ اٌذساعٝ 

 ٔٛضؼ و١ف١خ عذاد اٌّظشٚفبد اٌىزش١ٔٚب .   ٌٍطالة



 

 

 

 

 

 

٠غت ػٍٝ اٌطالة اٌذخٛي ػٍٝ اٌّٛلغ اٌخبص ثبٌى١ٍخ ٚ اٌخظٛي ػٍٝ وٛد   -4

 اٌذفغ ئالوزشٟٚٔ اٌخبص ثىً طبٌت .

 

٠ّىٓ اٌزٛعٗ الؽذ اٌجٕٛن ٚ ا٠ذاع اٌّظشٚفبد ،ٚ رؾ٠ٍٛٙب اٌىزش١ٔٚب ػجش  -0

 اٌجشٔبِظ االٌىزشٚٔٝ اٌخبص ثبٌجٕه .

 

 

 - Masaryِظبسٞ  - ٠Amanّىٓ اٌغذاد ػجش فشٚػٝ وً ِٓ " اِبْ   -0

 - Egypt Postاٌجش٠ذ اٌّظشٞ  - EgyPayا٠غٟ ثبٞ  - Momeenِّىٓ 

 " Waktyٚلزٟ  - Smartعّبسد 

 

 

وّب لذ ٔٛ٘ذ اٌغبِؼخ ٌضشٚسح اؽزفبظ اٌطالة ثب٠ظبي اٌغذاد اٌخبص 

 اٚ ثظٛسح ِٕٗ .  ثبٌّظشٚفبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ورونا.. طالب سنوات نهائية لجامعة حلوان خوفا من ك
يطالبون باستبدال االمتحانات التحريرية.. والجامعة تطمئنهم: 

 إجراءات احترازية للحفاظ على سالمتكم 10

 م 11:30 - 2020/يونيو/00األحد 

  
  

 
 جامعة حلوان

 كرٌم ناصر 

 متحاناتطالب الفرق النهائٌة بآداب وسٌاحة وفنادق حلوان ٌرفضون حضور اال  

 عمٌدة آداب حلوان لطالب الفرق النهائٌة: ال داعً للملك سٌتم تعمٌم اللجان بشكل مستمر 

  إجراءات احترازٌة خالل امتحانات طالب المرحلة النهائٌة للولاٌة من كورونا 17رئٌس جامعة حلوان  
 
 

فً ظل األوضاع الخاصة التً تمر بها البالد بسبب انتشار جائحة فٌروس 
المستجد، وجهود الدولة المبذولة للسٌطرة على الوضع الحالً ومنع  كورونا

انتشار والحفاظ على سالمة المواطنٌن، لررت وزارة التعلٌم العالى والمجلس 
  األعلى للجامعات إلامة امتحانات طالب الفرق النهائٌة بداٌة من شهر ٌولٌو.



 

 

 
كلٌة االداب   بؤلسام  اعترض أغلب طالب الفرلة الرابعة

و طالب لسم االرشاد بكلٌة السٌاحة و الفنادق   جامعة حلوان
انه من الصعب الذهاب الى االمتحانات   لائلٌن :  على لرار الامة االمتحانات

بالجامعة بسبب تحوٌل المدٌنة الجامعٌة داخل حرم الجامعة لمستشفى عزل 
اغلب الطالب عن الجامعة ما   لمصابى كورونا ، باالضافة الى بعد سكن

  ٌعرضهم للعدٌد من وسائل المواصالت العامة و خطر االصابة بكورونا .
 
االمتحانات، مطالبا باستبدال   أكد لطاع كبٌر من الطالب رفضهحضور 

  االختبارات التحرٌرٌة بالكلٌة إلى شكل أخرآ آمن .
 

لصدى البلد   جامعة حلوان سهٌر عبد السالم عمٌدة كلٌة االداب لالت الدكتورة
و الكلٌة ملتزمة   : ان االمر لٌس بٌد الجامعة  على هذه االعتراضات  ردا

الة عمد ، مشٌرة الى انه فى ح  بتعلٌمات وزارة التعلٌم العالى بشؤن االمتحانات
  االمتحانات فسٌتم تؤمٌن سالمة الطالب بكافة الطرق الممكنة .

 
واوضحت أنه بالنسبة لتحوٌل المدٌنة الجامعٌة لمستشفى لعزل مصابى كورونا 

 بعٌدة تماما عن لجان االمتحانات .  فانه ال داعى للملك ألن المدٌنة
 

 11ح بكل لجنة إلى أنه سٌتم تملٌل عدد الطالب داخل اللجان لٌصب واشارت
طالبا فمط لمراعاة المسافات االمنة بٌن الطالب للحد من انتشار الفٌروس و 

 الحفاظ على سالمتهم.
 

واضافت انه سٌتم تعمٌم اللجان بصفة مستمرة، وسٌتم تمسٌم الطالب على 
  فترتٌن فترة صباحٌة وفترة مسائٌة .

 
للجداول وفور أن كلٌة االداب انتهت من وضع التصور المبدئى   وأكدت

 الموافمة علٌها سٌتم اعالنها فى الرب ولت ممكن.
 

https://www.elbalad.news/4352708
https://www.elbalad.news/4352708
https://www.elbalad.news/4352708
https://www.elbalad.news/4352708


 

 

وأكد الدكتور ماجد فهمى نجم رئٌس جامعة حلوان، انه تلم 
إلتخاذاللعدٌد من اإلجراءات الولائٌة ضد فٌروس كورونا 

   " خالل فترة امتحانات الطالب النهائٌة وتشمل : 11"كوفٌد 
 
  إلمتحانٌة .تملٌل عدد الطالب داخل اللجان ا -1
وحضورهم   دخول الطالب فً صورة منتظمة بعدد محدد وتسكٌنهم باللجان -0

  مبكرا .
  فتح اللجان و بعد اغاللها.  إجراء عملٌات التعمٌم لبل -0
  منع تجمعات الطالب بعد االمتحان. -4
 مراعات المسافة الولتٌة بٌن لجان االمتحان داخل الكلٌة. -1
 لبٌنٌة للطالب داخل لجان االمتحان لتحمٌك التباعد.تطبٌك المسافات ا -6
  تطهٌر الكنتروالت و مراعات كافة االجرائات االحترازٌة بٌن االساتذة . -0
فرض ارتداء الكمامات اجبارٌا داخل الجامعة لكافة العاملٌن و الطالب وكل  -2

   من داخل الحرم الجامعى .
 توفٌر المطهرات داخل اللجان. -1
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غدا .. دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان 
 ليةعلى االختبارات التحصي

 ص 00:01 - 2020/يونيو/00األحد 

  
  

 
 جامعة حلوان

 كرٌم ناصر 

ضاء ، دورات تدرٌبٌة الع بجامعة حلوان ٌعمد مركز المٌاس والتموٌم الطالبً
ٌٔة التدرٌس والمدرسٌن المساعدٌن والمعٌدٌن بنظام األون الٌن،   هٌ

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

 
 وتتضمن الدورات التدرٌبٌة الممدمة دورة التدرٌب على االختبارات التحصٌلٌة

ٌونٌو  1: 2الممالٌة والموضوعٌة وفك جدول المواصفات وذلن خالل الفترة من 
0707.  

https://www.elbalad.news/list.aspx?w=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86


 

 

 
 

وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتموٌم التربوي 
الداء المتعلم، و استنتاج معاٌٌر تموٌم نواتج التعلم ومٔوشراتها، وتمدٌم نمد 

التحوالت الضرورٌة لتطوٌر  ألسالٌب وعملٌات التموٌم الحالٌة، و التراح بعض
ٌٌٔس  تموٌم نواتج التعلم، وذلن تحت رعاٌة واشراف الدكتور ماجد نجم ر

 الجامعة .
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 »هندسة المطرية»فتح باب التشعيب اإللكتروني بـ
م 71:10 - 0707/ٌونٌو/70األحد    

 
اإللكترونً لطالب الفرلة أعلنت كلٌة الهندسة بالمطرٌة عن فتح باب التشعٌب 

اإلعدادي لاللتحاق بؤلسام الفرلة األولى بالكلٌة تحت رعاٌة الدكتور ماجد نجم، 
رئٌس جامعة حلوان، والدكتور دمحم حسنٌن، عمٌد الكلٌة، وذلن من خالل تسجٌل 

 .http:app2.helwan.edu.egMatarya الدخول على الرابط التالى
 

ابط وتسجٌل االسم والرلم المومً والجنسٌة وٌموم الطالب بالدخول على الر
ورلم التلٌفون والبرٌد اإللكترونً وتسجٌل الرلم السري ورغبات الطالب عمب 

كتابة كلمة المرور االفتراضٌة عند الدخول ألول مرة على المولع، وٌموم 
الطالب بتغٌٌر كلمة المرور بكتابتها مرتٌن والضغط على زر الحفظ، ثم ٌضغط 

رغبات وٌموم الطالب باستكمال كافة البٌانات التى تظهر له على على زر ال
 .الشاشة

 
وٌموم الطالب باختٌار الرغبات بالترتٌب الذى ٌفضله، وعند االنتهاء من تسجٌل 
البٌانات والرغبات ٌموم الطالب بالدخول على صفحة اإلفادة والتؤكد من صحة 

االحتفاظ بصورة من اإلفادة البٌانات التى سجلها فى الخطوة السابمة، وٌفضل 
 .على الموباٌل الخاص بالطالب



 

 

 

https://www.dostor.org/upload/photo/gallery/90/4/333.jpg


 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.dostor.org/upload/photo/gallery/90/4/334.jpg


 

 

 
 

 

 
 

 جبيؼخ دهٕاٌ رؼهٍ فزخ ثبة انزشؼٛت اإلنكزشَٔٙ نطالة كهٛخ انُٓذسخ ثبنًطشٚخ

 ص 44:12 - ١ٔٛ٠/0202ٛ/27األؽذ  

 
 أ٠خ ؽّشٚشٟ 

أعلنت كلٌة الهندسة بالمطرٌة، عن فتح باب التشعٌب اإللكترونً لطالب الفرلة 
اإلعدادي لأللتحاق بؤلسام الفرلة األولى بالكلٌة تحت رعاٌة األستاذ الدكتور 

ذلن ماجد نجم رئٌس جامعة حلوان واألستاذ الدكتور دمحم حسنٌن عمٌد الكلٌة و
 .من خالل تسجٌل الدخول على الرابط التالً

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

وٌموم الطالب بالدخول على الرابط وتسجٌل االسم والرلم المومً والجنسٌة 
والبرٌد اإللكترونً وتسجٌل الرلم السري ورغبات الطالب عمب   ورلم التلٌفون

تابة كلمة المرور االفتراضٌة عند الدخول الول مرة على المولع، وٌموم ك
الطالب بتغٌر كلمة المرور بكتابتها مرتٌن والضغط على زر الحفظ، ثم ٌضغط 



 

 

على زر الرغبات وٌموم الطالب باستكمال كافة البٌانات التى 
  .تظهر له على الشاشة

 
 
 
 

وكما ٌموم الطالب باختٌار الرغبات بالترتٌب الذى ٌفضله، وعند االنتهاء من 
ٌانات والرغبات ٌموم الطالب بالدخول على صفحة االفادة والتؤكد من تسجٌل الب

صحة البٌانات التى سجلها فى الخطوة السابمة، وٌفضل االحتفاظ بصورة من 
 االفادة على الموباٌل الخاص بالطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان

 0202يونيو  7الأحد  -ص  10:13 

 

 كتب 

 بشير عبد الرؤوف

أَشأد جبيؼخ دهٕاٌ، يجًغ اإلثذاع ٔانجذش انؼهًٙ، فٙ ظم األًْٛخ انمصٕٖ 

نمطبع انجذش انؼهًٙ نكَّٕ جزء أسبسٙ يٍ انخطخ االسزشارٛجٛخ انمٕيٛخ 

، رذذ سػبٚخ انذكزٕس يبجذ َجى سئٛس انجبيؼخ، ٔسٚبدح انذكزٕسح يُٗ 0707

 فإاد ػطٛخ، َبئت سئٛس انجبيؼخ نهذساسبد انؼهٛب ٔانجذٕس.

أشبس سئٛس انجبيؼخ ئنٗ أٌ ئَشبء انًجًغ ٚأرٙ اسزًشاسا إلسٓبيبد انجبيؼخ 

رؼهًٛٛب ٔثذضٛب ٔيجزًؼٛب ػهٗ انصؼٛذ انًذهٙ ٔانؼبنًٙ، دٛش أَشئ انًجًغ 

َظشا نهذٔس انًٓى انز٘ ٚهؼجّ انجذش  ثُبء ػهٗ لشاس انًجهس األػهٗ نهجبيؼبد،

انؼهًٙ، نزنك رٕنٙ انجبيؼخ اْزًبيب كجٛشا ثّ، ٔثبنكٕادس انجذضٛخ، سؼٛب نزذمٛك 

انزطٕس، فٙ ظم رٕجّٛ انجبيؼخ نجشايجٓب ٔأثذبصٓب ٔرخصصبرٓب ثًب ٚزٕافك يغ 

 يسإٔنٛزٓب رجبِ انًجزًغ ٔدم يشكالرّ.



 

 

  

نفؼبل نهجذش ٔأٔضذذ انذكزٕسح يُٗ فإاد ػطٛخ، انذٔس ا

انؼهًٙ، نهٕصٕل ئنٗ يشاكز يزمذيخ ئلهًٛٛب ٔػبنًٛب نشفغ يسزٕٖ رصُٛف 

انجبيؼبد، يإكذح أٌ سؤٚخ انًجًغ انؼهًٙ رزًضم فٙ ٔجٕد كٛبٌ يزطٕس نشثط 

ٔئداسح ٔرطٕٚش انكٛبَبد انجذضٛخ نزذمٛك انزًُٛخ انًسزذايخ نهجذش انؼهًٙ 

 ثبنجبيؼخ.

  

يذٚش يجًغ اإلثذاع ٔانجذش انؼهًٙ، أٌ كًب أكذد انذكزٕسح سٔٚذا صبدق، 

أْذاف انًجًغ رزًضم فٙ سثط ٔئداسح رجًٛؼٛخ نهجذش انؼهًٙ ٔدػى االثزكبس 

ثبنجبيؼخ نزذسٍٛ ثٛئخ انجذش انؼهًٙ ٔانشلٙ ثًخشجبرٓب ٔسثطٓب ثًشكالد 

انًجزًغ ٔانصُبػخ، ٔدػى َظبو يزكبيم يزطٕس سائذ نمٛبدح ٔرذػٛى انجذش 

نٗ جبَت رؼظٛى االسزفبدح يٍ انًشاكز انجذضٛخ ٔانًشبسٚغ انؼهًٙ فٙ انجبيؼخ، ئ

ٔانًؼبيم ثبنجبيؼخ ثأجٓزرٓب ٔكٕادسْب انجششٚخ انًذسثخ، ٔدػى رُفٛز خطط 

 انجبيؼخ ٔرجُٙ فكش انًجًٕػبد انجذضٛخ انجُٛٛخ يذهٛب ٔئلهًٛٛب ٔدٔنٛب.

  

ػى كًب ٚٓذف انًجًغ ئنٗ رسٓٛم رٕاصم انًشاكز انجذضٛخ ٔانجٓبد انًؼُٛخ نذ

انخطط انجذضٛخ يزؼذدح انزخصصبد، ٔالزشاح ادزٛبجبد انجبيؼخ يٍ انًشاكز 

ٔانٕدذاد راد انطبثغ انخبص فٙ يجبل انجذش انؼهًٙ، ٔرٕفٛش يؼهٕيبد داػًخ 

نًزخز٘ انمشاس ثبإلداسح انؼهٛب نذػى اسزشارٛجٛخ يذكًخ نزًٕٚم انزجٓٛزاد 

خ آفبق ٔرخصصبد جذٚذح، انؼهًٛخ ٔرؼهًٛبد انزشغٛم ٔانصٛبَخ أٔ اإلدالل ٔفز

كًب ٚؼًم ػهٗ ٔضغ آنٛبد نهذصش شبيم اإليكبَٛبد انجذضٛخ انجششٚخ ٔانؼًهٛخ 

ٔانهٕجسزٛخ انًٕجٕدح فؼهٛب ثبنجبيؼخ ٔانًشاكز انجذضٛخ ٔانكهٛبد نزؼزٚز انمذسح 

 انزُبفسٛخ نهجذش انؼهًٙ ٔاالثزكبس ثبنجبيؼخ.

  

َشش ٔرٛسٛش رمذٚى انخذيبد ٔٚؼًم يجًغ اإلثذاع ٔانجذش انؼهًٙ ػهٗ رُظٛى ٔ

راد انؼاللخ انجذضٛخ يٍ انجبيؼخ ٔانذٔنخ نزذسٍٛ االسزفبدح، ٔرؼزٚز يشبسٚغ 



 

 

انزًُٛخ انًسزذايخ انذاخهٛخ ٔانخبسجٛخ ٔرمذٚى سؤٖ يسزمجهٛخ 

يذػًخ ثمٛبسبد، ئنٗ جبَت رُفٛز خطط انجبيؼخ انجذضٛخ فٙ 

 .0707ئطبس االسزشارٛجٛخ انؼبيخ نهجذش انؼهًٙ 
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