
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 الوافدين الطالب امتحان إجراءات تكشف حلوان جامعة

كورونا ظل فى العليا بالدراسات  

 

 الجامعة رئٌس نجم ماجد الدكتور  برئاسة حلوان جامعة أعلنت

 لشئون الجامعة رئٌس نائب عطٌة فؤاد منى الدكتورة  ورٌادة

 تطبٌقها سٌتم التً اإلجراءات عن والبحوث العلٌا الدراسات

 الوافدٌن للطالب بالنسبة العلٌا الدراسات امتحانات على

 ظل فً الدراسة تعلٌق قرار بعد بالجامعة للدراسة الملتحقٌن

 انتشار لمواجهة العالم دول ومعظم البالد بها تمر التى الظروف

 .كورونا فٌروس

 

 الوافدٌن مكتب مدٌر الغنً عبد احمد الدكتور  وأوضح 

 للطالب المقترحة اإلجراءات من عدد تحدٌد تم أنه بالجامعة



 

 
 
 

 
 
 

 فٌروس أزمة ظل فً  العلٌا بالدراسات الملتحقٌن الوافدٌن

 :ٌلً فٌما تحدٌدها ٌمكن المستجد كورونا

  

 للطالب بالنسبة: العلٌا الدراسات بامتحانات ٌتعلق فٌما -1

 لهم االمتحانات عقد ٌتم مصر أرض علً المتواجدٌن الوافدٌن

 ستعلنها التً الزمنٌة للجداول وفقا الدراسة تعلٌق انتهاء بعد

 . الكلٌات

  

 جمهورٌة خارج المتواجدون الوافدون للطالب بالنسبة -2 

 تمكنهم حٌن وتعقد امتحاناتهم عقد تأجٌل ٌتم حالٌا العربٌة مصر

 تارٌخ من التاكد وبعد للظروف وفقا مصر الً العودة من

 تحتسب اال علً ، السفر لجوازات طبقا مصر إلى وصولهم

 الدرجة التمام المحددة المدد ضمن التوقف من الفترة هذة

 . العلمٌة

  

 االختبارات تأجٌل ٌتم: التكمٌلٌة المواد امتحانات بخصوص -3

 عند الدراسة تعلٌق نهاٌة بعد التقلٌدٌة صورته فً امتحان وٌعقد



 

 
 
 

 
 
 

 من التأكد وبعد للظروف وفقا مصر إلى العودة من التحقق

 .السفر الجوازات طبقا مصر إلى وصولهم تارٌخ

  

 االجنبٌة للغة اجادة شهادة علً الحصول شرط وبخصوص -4 

 لتشكٌل شرط كونه من بدال الدرجه لمنح شرط اعتبارة ٌتم ،

 . والمناقشة الحكم لجنه

  

 عقد موعد بٌن ما المدة إسقاط سٌتم:  الدراسٌة الرسوم وعن -5

 دخوله وموعد بالكلٌة االمتحانات لجدول وفقا الطالب اختبار

 . الدراسٌة الرسوم من ، الفعلً االختبار

  

 لجنة تشكٌل قرار اعتماد على الطالب حصول حالة فً -6

 فً ٌناقش ولم الدكتوراه وفً الماجستٌر فً والحكم المناقشة

 بسداد ٌطالب ال البالد خارج وجودة نتٌجة المحددة المدة خالل

 .اضافٌة رسوم اى

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 الدراسات امتحانات إجراءات عن تعلن حلوان جامعة

 كورونا أزمة ظل في للوافدين العليا

 

 ماجد الدكتور برئاسة االثنٌن الٌوم حلوان جامعة أعلنت

 امتحانات على تطبٌقها سٌتم التً اإلجراءات عن نجم،

 الملتحقٌن الوافدٌن للطالب بالنسبة العلٌا الدراسات

 ظل فً الدراسة تعلٌق قرار بعد بالجامعة للدراسة

 لمواجهة العالم دول ومعظم البالد بها تمر التى الظروف

 .كورونا فٌروس انتشار

 

 مكتب مدٌر الغنً عبد أحمد الدكتور األستاذ وأوضح

 اإلجراءات من عدد تحدٌد تم أنه بالجامعة الوافدٌن

 فً العلٌا بالدراسات الملتحقٌن الوافدٌن للطالب المقترحة



 

 
 
 

 
 
 

 فٌما تحدٌدها ٌمكن المستجد كورونا فٌروس أزمة ظل

 :ٌلً

 للطالب بالنسبة: العلٌا الدراسات بامتحانات ٌتعلق فٌما -١

 االمتحانات عقد ٌتم مصر ارض على المتواجدٌن الوافدٌن

 التً الزمنٌة للجداول وفقا الدراسة تعلٌق انتهاء بعد لهم

 .الكلٌات ستعلنها

 جمهورٌة خارج المتواجدون الوافدون للطالب بالنسبة -٢

 حٌن وتعقد امتحاناتهم عقد تأجٌل ٌتم حالٌا العربٌة مصر

 من التاكد وبعد للظروف وفقا مصر إلى العودة من تمكنهم

 اال على السفر، لجوازات طبقا مصر إلى وصولهم تارٌخ

 إلتمام المحددة المدد ضمن التوقف من الفترة هذه تحتسب

 .العلمٌة الدرجة

 تأجٌل ٌتم: التكمٌلٌة المواد امتحانات بخصوص -٣

 نهاٌة بعد التقلٌدٌة صورته فً امتحان وٌعقد االختبارات

 وفقا مصر إلى العودة من التحقق عند الدراسة تعلٌق



 

 
 
 

 
 
 

 طبقا مصر إلى وصولهم تارٌخ من التأكد وبعد للظروف

 .السفر الجوازات

 للغة اجادة شهادة على الحصول شرط وبخصوص -٤

 كونه من بدال الدرجه لمنح شرط اعتبارة ٌتم االجنبٌة،

 .والمناقشة الحكم لجنه لتشكٌل شرط

 موعد بٌن ما المدة إسقاط سٌتم: الدراسٌة الرسوم وعن -٥

 وموعد بالكلٌة االمتحانات لجدول وفقا الطالب اختبار عقد

 .الدراسٌة الرسوم من الفعلً، االختبار دخوله

 تشكٌل قرار اعتماد على الطالب حصول حالة فً -٦

 ولم الدكتوراة وفً الماجستٌر فً والحكم المناقشة لجنة

 البالد خارج وجودة نتٌجة المحددة المدة خالل فً ٌناقش

 .اضافٌة رسوم أي بسداد ٌطالب ال

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 دوليا افتراضيا مؤتمرا تعقد حلوان جامعة

 السياحة قطاع على كورونا تأثير لمناقشة

 

 عن حلوان، جامعة رئٌس نجم فهمى ماجد الدكتور أعلن

 خالل جدٌد دولى افتراضى مؤتمر لتنظٌم الجامعة اتجاه

 فٌروس تداعٌات مناقشة الستمرار المقبلة القلٌلة األٌام

 ومختلف المجتمعات على 91 كوفٌد المستجد كورونا

 . القطاعات

 

 خاص تصرٌح فى نجم فهمى ماجد الدكتور وأوضح

 المقبل الدولى االفتراضى المؤتمر أن" السابع الٌوم"لـ

 أن باعتبار وكورونا السٌاحة عن سٌكون حلوان بجامعة

 جائحة من المتضررة القطاعات أبرز من السٌاحة قطاع



 

 
 
 

 
 
 

 الدول بٌن الطٌران رحالت لتوقف نظًرا كورونا فٌروس

 . السٌاحة قطاع على أثر ما الدول داخل األنشطة وتوقف

 

 إلى حلوان جامعة رئٌس نجم فهمى ماجد الدكتور وأشار

 والحلول السٌاحة قطاع تأثر إلى سٌتطرق المؤتمر أن

 التشاور خالل من بالقطاع النهوض تضمن التى الجوهرٌة

 . الخبراء من مجموعة مع

 

 االفتراضى المؤتمر فعالٌات  شهدت حلوان جامعة كانت

 تحت الماضٌة األٌام خالل  الجامعة نظمته الذى الدولى

 وممارسات تحدٌات.. المستجد كورونا فٌروس" عنوان

 خالد الدكتور رعاٌة تحت أقٌم والذي" التخصصات متعددة

 والدكتور ، العلمً والبحث العالً التعلٌم وزٌر الغفار عبد

 عطٌة فؤاد منً الدكتورة ورٌادة الجامعة رئٌس نجم ماجد

 والبحوث، العلٌا الدراسات لشئون الجامعة رئٌس نائب

 المجمع مدٌر صادق الحمٌد عبد روٌدا الدكتورة وإشراف



 

 
 
 

 
 
 

 

: األولى جلسات أربع تضمن المؤتمر أن بالذكر جدٌر

 فٌروس جائحة مع المصرٌة التجربة غطت طبٌة جلسة

 فى المحتملة والعالجات التشخٌص وسبل المستجد كورونا

 والتصمٌم الفن دور الثانٌة الجلسة وناقشت التجربة، طور

 بفٌروس الوعً خلق فً الفن وتأثٌر األزمات أوقات فً

ًٌا ودعمهم المجتمع أفراد بٌن المستجد كورونا  للتغلب نفس

 نعرفها كما الحٌاة إن حٌث الوباء لهذا السلبً األثر على

 الثالثة الجلسة وغطت اآلن، ٌتشكل الجدٌد والنظام تتغٌر

 فٌروس لجائحة المطلوبة التكنولوجً االبتكار إمكانات

 النانو تقنٌة تطبٌقات على ركزت و المستجد كورونا

 كورونا فٌروس عن والكشف الفٌروسات عدوى لمكافحة

 والعمران العمارة تناولت فقد الرابعة الجلسة اما المستجد

 اجتماعٌة سلوكٌة أنماط ظهور تداعٌات على وركزت

 .العمران على جدٌدة

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 استقبال تواصل حلوان وفنادق سياحة... اليوم

 الدراسية المصروفات لسداد الطالب
 

 المسددٌن غٌر الطالب استقبال الٌوم  حلوان بجامعة الفنادق و السٌاحة كلٌة  تتابع

 . العام لهذا للمصروفات

 

 التوجه العام؛ هذا مصروفات سداد فً الراغبٌن الطالب على انه الكلٌة أوضحت

 لسداد ظهرا ١ حتى صباحا ١١ الساعة من الفترة فى االحد، من ابتداء للكلٌة،

 . الدراسى العام مصروفات

 لتعلٌمات وفقا بالكلٌة التواجد اثناء الكمامات ارتداء ضرورة الى الكلٌة ادارة واشارت

 . الطالب ةسالم على وحفاظا  الجامعة

 استعمال و المصروفات خزٌنة امام الطالب بٌن التباعد مراعاة أهمٌة على وشددت

  . سالمتهم على حرصا المطهرات

 

 الدراسى الفصل امتحانات النهائٌة الفرق طالب ٌبدأ ان المقرر من انه بالذكر جدٌر

 .٢١٢١ ٌولٌو ١ ٌوم من بداٌة الثانى



 

 
 
 

 
 
 

 

 تدريبية دورات يقدم الطالبي والتقويم القياس مركز.. اليوم

 التدريس هئية الٔعضاء الين أون

 

 االثنٌن الٌوم حلوان بجامعة الطالبً والتقوٌم القٌاس مركز ٌعقد

ٌٌٔس نجم ماجد الدكتور االٔستاذ رعاٌة تحت  دورات الجامعة، ر

ة أعضاء للسادة تدرٌبٌة ٌٔ  المساعدٌن والمدرسٌن التدرٌس هٌ

 التدرٌبٌة الدورات حزمة ضمن وذلك الٌن أون والمعٌدٌن

 االٔستاذ ٕاشراف تحت المركز ٌقدمها التً للترقٌة الالزمة

  .المركز مدٌر الزهٌري ٕابراهٌم الدكتور

 

 على التدرٌب دورة المقدمة التدرٌبٌة الدورات وتتضمن

 جدول وفق والموضوعٌة المقالٌة التحصٌلٌة االختبارات

 التعلم نواتج مفهوم على التعرف إلى وتهدف المواصفات

 نواتج تقوٌم معاٌٌر واستنتاج المتعلم، الداء التربوي والتقوٌم

  الحالٌة، التقوٌم وعملٌات السالٌب نقًدا وتقدٌم ومٔوشراتها، التعلم



 

 
 
 

 
 
 

 

 التعلم، نواتج تقوٌم لتطوٌر الضرورٌة التحوالت بعض واقتراح

 الجامعً، التعلٌم لخرٌجً الراهن الوضع على والتعرف

 على والتعرف الطالب، أداء تقوٌم تطوٌر دواعً واستنتاج

لة أنواع ٌٔ  وكٌفٌة وعٌوبها وممٌزاتها االستجابة اختٌار أس

لة هذه صٌاغة ٌٔ  كل لقٌاس مالحظة بطاقة وتصمٌم بمهارة االٔس

 الدورة فً التسجٌل وٌتم والوجدانٌة العملٌة الجوانب من

 :التالً الرابط طرٌق عن التدرٌبٌة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe

-87dG0W3xpq8bccuNH9qd

.q1JbcFyViiWCUhhlxTiIQU7o9Q/viewform 

  

 وتشغٌل إنشاء ىعل للتدرٌب تدرٌبٌة دورة المركز ٌقدم كما

له بنوك ٌٔ  وتهدف ٢١٢١ ٌونٌو ١٦: ١٥ من الفترة خالل االس

له بنوك مفهوم على التعرف ٕالى ٌٔ ها من والهدف االس ٌٔ  انشا

له بنوك إنشاء برمجٌات مع والتعامل ٌٔ  نماذج وٕاعداد االس

ة اختبارٌة ٌٔ له بنوك منظومة وٕادارة متكاف ٌٔ  التسجٌل وٌتم االس

 :التالً الرابط خالل من بالدورة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe87dG0W3xpq8bccuNH9qd-q1JbcFyViiWCUhhlxTiIQU7o9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe87dG0W3xpq8bccuNH9qd-q1JbcFyViiWCUhhlxTiIQU7o9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe87dG0W3xpq8bccuNH9qd-q1JbcFyViiWCUhhlxTiIQU7o9Q/viewform


 

 
 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1F9dmyoJWu

-ouw31vqvXEkdI1k3AZ6nui56I96A

.qPL3U/viewform?edit_requested=true 

  

 التقلٌدٌة النظرٌة باستخدام البٌانات تحلٌل على ٌبالتدر كذلك

 ٢١٢١ ٌونٌو ٢٣: ٢٢ من الفترة خالل الحدٌثة والنظرٌة

 النظرٌات واستخدامات البٌانات تحلٌل تقنٌة على للتعرف

 فً البٌانات تحلٌل نظرٌات وتطبٌق البٌانات تحلٌل فً المختلفة

 االٔكادٌمً، العمل فً منها االستفادة وكٌفٌة المشكالت، حل

 حٌث من الحدٌثة والنظرٌة التقلٌدٌة النظرٌة بٌن مقارنة وٕاجراء

 التسجٌل وٌتم اآللً الحاسب أجهزة على العملً التطبٌق

: التالً الرابط خالل من التدرٌبٌة بالدورة

https://docs.google.com/forms/d/1L0eRLA8yR4

-PXrVNereSy3D9xsVGUDElH5PfzrVxcC

Y/viewform?edit_requested=true. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1F9dmyoJWuouw31vqvXEkdI1k3AZ6nui56I96A-qPL3U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1F9dmyoJWuouw31vqvXEkdI1k3AZ6nui56I96A-qPL3U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1F9dmyoJWuouw31vqvXEkdI1k3AZ6nui56I96A-qPL3U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1L0eRLA8yR4PXrVNereSy3D9xsVGUDElH5PfzrVxcC-Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1L0eRLA8yR4PXrVNereSy3D9xsVGUDElH5PfzrVxcC-Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1L0eRLA8yR4PXrVNereSy3D9xsVGUDElH5PfzrVxcC-Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1L0eRLA8yR4PXrVNereSy3D9xsVGUDElH5PfzrVxcC-Y/viewform?edit_requested=true


 

 
 
 

 
 
 

 

 

 استالم لمتابعة اليوم حلوان جامعة لمجلس اجتماع

 الطالب من البحوث

 

 الجامعة مجلس إن حلوان جامعة رئٌس نجم فهمى ماجد الدكتور قال

 من البحوث استالم عملٌات سٌر لمتابعة االثنٌن، الٌوم اجتماعا سٌعقد

 الثانى الدراسى الفصل امتحانات بدٌل باعتبارها النقل، فرق طالب

 جائحة بسبب إلغاؤها تم والتى ،9191/  9191 الجامعى للعام

 .كورونا فٌروس

 

 أن ،"السابع الٌوم"لـ تصرٌح فى نجم، فهمى ماجد الدكتور وأوضح

 البحوث وإعداد اإلحصائٌات على الوقوف إلى سٌتطرق االجتماع

 الجدول ووضع العلمٌة وانتظام الكلٌات إلى الطالب من الواردة

 النتائج إلعالن تمهٌدا الكنتروالت أعمال وبدء للتصحٌح الزمنى

 .للطالب



 

 
 
 

 
 
 

 

 استالم الجامعة تواصل أن المقرر من أنه حلوان جامعة رئٌس وتابع

 99 حتى بالكلٌات النقل فرق طالب من البحثٌة والمشارٌع البحوث

 قبل النتائج إعالن ٌكون أن المتوقع من أنه موضحا الجارى، ٌونٌو

 .ٌولٌو شهر منتصف

 

 اتجاه عن أعلن قد حلوان جامعة رئٌس نجم فهمى ماجد الدكتور وكان

 المقبلة القلٌلة األٌام خالل جدٌد دولى افتراضى مؤتمر لتنظٌم الجامعة

 على 91 كوفٌد المستجد كورونا فٌروس تداعٌات مناقشة الستمرار

 .القطاعات ومختلف المجتمعات

 

 الدولى االفتراضى المؤتمر أن نجم فهمى ماجد الدكتور وأوضح

 قطاع أن باعتبار وكورونا السٌاحة عن سٌكون حلوان بجامعة المقبل

 كورونا فٌروس جائحة من المتضررة القطاعات أبرز من السٌاحة

 داخل األنشطة وتوقف الدول بٌن الطٌران رحالت لتوقف نظرا

 .السٌاحة قطاع على كبٌرا أثر ما الدول،

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 المؤتمر أن إلى حلوان جامعة رئٌس نجم فهمى ماجد الدكتور وأشار

 تضمن التى الجوهرٌة والحلول السٌاحة قطاع تأثر إلى سٌتطرق

 .الخبراء من مجموعة مع التشاور خالل من بالقطاع النهوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 تحت كورونا مرضى ضد التنمر لوقف تدعو حلوان صيدلة

 "تنمر بالش..  أنسان خليك" شعار

 

 نجم، ماجد الدكتور  رعاٌة تحت حلوان بجامعة الصٌدلة كلٌة أطلقت

 فٌروس مرضى ضد التنمر وقف إلى دعوة حلوان جامعة رئٌس

.. تنمر بالش..  أنسان خلٌك"  شعار تحت وذلك المستجد كورونا

 القائم حجاج إٌمان الدكتورة  إشراف تحت و"جرٌمة مش كورونا

 خدمة لشئون الكلٌة وكٌل محرم فاطمة الدكتورة ة الكلٌة، عمٌد بعمل

 .البٌئة وتنمٌة المجتمع

  

 نشر أن من انطالقا إنه قلٌل، منذ حلوان جامعة عن صادر بٌان وقال

 ٌواجهها التى السلبٌة السلوكٌات تلك لمكافحة األول السالح هو الوعى

 إلى تؤدي قد والتً المجتمع فى األفراد بعض من كورونا مرضى

 بالفٌروس، أسرته من فرد إصابة أو إصابته إخفاء إلى البعض لجوء

 قدم التعافى، بعد حتى له ٌتعرض الذى االجتماعى للوصم تجنبا

 نصائح عدة حلوان جامعة الصٌدلة بكلٌة رأفت هشام الدكتور

 -:ومنها التنمر ظاهرة من للحد توعوٌة وإرشادات



 

 
 
 

 
 
 

  

 وصمة أو جرٌمة لٌس كورونا بفٌروس األصابة أن على التأكٌد -1 

 ٌستدعى وال العالم، دول كل فى الناس منها ٌعانى جائحة هو بل عار،

 .أصابهم بما نفسٌا وأذٌتهم بالفٌروس، المصابٌن معاقبة البعض من

  

 المرضى بمعالجة تقوم التً الطبٌة األطقم ضد التنمر عدم -2

 .المصابٌن

  

 عن ثقافتهم لتغٌٌر الناس توعٌة من والبد إٌجابٌن نكون أن ٌجب -3

 ماٌثار مثل خاطئة معلومات تنشر التً الشائعات من والحد األمر هذا

 متعافى من التخوف او دفنه بعد حتى للعدوى ناقل المتوفى أن عن

 . كورونا

  

 من والمعنوى النفسى والدعم والترابط التكاتف جمٌعا علٌنا ٌجب -4

 أن حٌث لذلك ماسة حاجة فً المرضى ألن الوباء، هذا محاربة أجل

 ألماكن التوجه وعدم مرضه إخفاء الى البعض ٌدفع ان ممكن التنمر

 .جرٌمة مرتكب وكأنه أمره ٌفتضح أن خشٌة العزل

 



 

 
 
 

 
 
 

 

  

 



 

 
 
 

 
 
 

 األهرام

 9191-6-8الٌوم: االثنٌن                                 التارٌخ:

 

 

  

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 المتحانات المقترحة اإلجراءات توضح حلوان جامعة

 الوافدين من العليا الدراسات طالب

 

 رئٌس نجم ماجد الدكتور برئاسة حلوان جامعة أعلنت

 رئٌس نائب عطٌة فؤاد منى الدكتورة ورٌادة ، الجامعة

 عن ، والبحوث العلٌا الدراسات لشئون الجامعة

 الدراسات امتحانات على تطبٌقها سٌتم التً اإلجراءات

 بالجامعة للدراسة الملتحقٌن الوافدٌن للطالب بالنسبة العلٌا

 بها تمر التى الظروف ظل فً الدراسة تعلٌق قرار بعد

 .كورونا فٌروس انتشار لمواجهة العالم دول ومعظم البالد

 الوافدٌن مكتب مدٌر الغنً عبد أحمد الدكتور وأوضح

 المقترحة اإلجراءات من عدد تحدٌد تم أنه بالجامعة



 

 
 
 

 
 
 

 أزمة ظل فً  العلٌا بالدراسات الملتحقٌن الوافدٌن للطالب

 :ٌلً فٌما تحدٌدها ٌمكن المستجد كورونا فٌروس

 للطالب بالنسبة: العلٌا الدراسات بامتحانات ٌتعلق فٌما -١

 االمتحانات عقد ٌتم مصر ارض علً المتواجدٌن الوافدٌن

 التً الزمنٌة للجداول وفقا الدراسة تعلٌق انتهاء بعد لهم

 . الكلٌات ستعلنها

 

 جمهورٌة خارج المتواجدون الوافدون للطالب بالنسبة -٢ 

 حٌن وتعقد امتحاناتهم عقد تأجٌل ٌتم حالٌا العربٌة مصر

 من التاكد وبعد للظروف وفقا مصر الً العودة من تمكنهم

 اال علً ، السفر لجوازات طبقا مصر الً وصولهم تارٌخ

 التمام المحددة المدد ضمن التوقف من الفترة هذة تحتسب

 . العلمٌة الدرجة

 

 تأجٌل ٌتم: التكمٌلٌة المواد امتحانات بخصوص -٣

 نهاٌة بعد التقلٌدٌة صورته فً امتحان وٌعقد االختبارات



 

 
 
 

 
 
 

 وفقا مصر إلى العودة من التحقق عند الدراسة تعلٌق

 طبقا مصر إلى وصولهم تارٌخ من التأكد وبعد للظروف

 .السفر الجوازات

 

 للغة اجادة شهادة علً الحصول شرط وبخصوص -٤ 

 كونه من بدال الدرجه لمنح شرط اعتبارة ٌتم ، االجنبٌة

 . والمناقشة الحكم لجنه لتشكٌل شرط

 

 بٌن ما المدة إسقاط سٌتم:  الدراسٌة الرسوم وعن -٥

 بالكلٌة االمتحانات لجدول وفقا الطالب اختبار عقد موعد

 . الدراسٌة الرسوم من ، الفعلً االختبار دخوله وموعد

 

 تشكٌل قرار اعتماد على الطالب حصول حالة فً -٦

 ولم الدكتوراه وفً الماجستٌر فً والحكم المناقشة لجنة

 البالد خارج وجودة نتٌجة المحددة المدة خالل فً ٌناقش

 .اضافٌة رسوم اى بسداد ٌطالب ال



 

 
 
 

 
 
 

 

 حلوان صيدلة".. تنمر بالش.. إنسان خليك"

 كورونا مرضى ضد التنمر لوقف تدعو

 

 ضد التنمر لوقف دعوة الٌوم، حلوان، بجامعة الصٌدلة كلٌة أطلقت

.. إنسان خلٌك" شعار تحت وذلك المستجد كورونا فٌروس مرضى

 الدكتورة األستاذة إشراف تحت ،"جرٌمة مش كورونا.. تنمر بالش

 محرم فاطمة الدكتورة واألستاذة الكلٌة، عمٌد بعمل القائم حجاج إٌمان

 األستاذ رعاٌة وتحت البٌئة، وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون الكلٌة وكٌل

 .حلوان جامعة رئٌس نجم، ماجد الدكتور

 

 السلوكٌات تلك لمكافحة األول السالح هو الوعً نشر أن من وانطالقا

 المجتمع فً األفراد بعض من كورونا مرضى ٌواجهها التى السلبٌة

 من فرد إصابة أو إصابته إخفاء إلى البعض لجوء إلى تؤدي قد والتً

 بعد حتى له ٌتعرض الذي االجتماعً للوصم تجنبا بالفٌروس، أسرته



 

 
 
 

 
 
 

 حلوان جامعة الصٌدلة بكلٌة رأفت هشام الدكتور قدم لذلك التعافى،

 :ومنها التنمر ظاهرة من للحد توعوٌة وإرشادات نصائح عدة

 عار، وصمة أو جرٌمة لٌس كورونا بفٌروس األصابة أن التأكٌد -1

 من ٌستدعى وال العالم، دول كل فً الناس منها ٌعانى جائحة هو بل

 .أصابهم بما نفسٌا وأذٌتهم بالفٌروس، المصابٌن معاقبة البعض

 المرضى بمعالجة تقوم التً الطبٌة األطقم ضد التنمر عدم -2

 .المصابٌن

 عن ثقافتهم لتغٌٌر الناس توعٌة من والبد إٌجابٌٌن نكون أن ٌجب -3

 ماٌثار مثل خاطئة معلومات تنشر التً الشائعات من والحد األمر هذا

 متعافى من التخوف أو دفنه بعد حتى للعدوى ناقل المتوفى أن عن

 .كورونا

 من والمعنوى النفسى والدعم والترابط التكاتف جمٌعا علٌنا ٌجب -4

 إن حٌث لذلك ماسة حاجة فً المرضى ألن الوباء، هذا محاربة أجل

 ألماكن التوجه وعدم مرضه إخفاء إلى البعض ٌدفع ان ممكن التنمر

 .جرٌمة مرتكب وكأنه أمره ٌفتضح أن خشٌة العزل

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 مرضى ضد التنمر لوقف مبادرة تطلق حلوان صيدلة

 كورونا

 ضد التنمر لوقف دعوة الٌوم، حلوان، بجامعة الصٌدلة كلٌة أطلقت

.. إنسان خلٌك" شعار تحت وذلك المستجد كورونا فٌروس مرضى

 الدكتورة األستاذة إشراف تحت ،"جرٌمة مش كورونا.. تنمر بالش

 محرم فاطمة الدكتورة واألستاذة الكلٌة، عمٌد بعمل القائم حجاج إٌمان

 األستاذ رعاٌة وتحت البٌئة، وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون الكلٌة وكٌل

 .حلوان جامعة رئٌس نجم، ماجد الدكتور

 

 السلوكٌات تلك لمكافحة األول السالح هو الوعً نشر أن من وانطالقا

 المجتمع فً األفراد بعض من كورونا مرضى ٌواجهها التى السلبٌة

 من فرد إصابة أو إصابته إخفاء إلى البعض لجوء إلى تؤدي قد والتً

 بعد حتى له ٌتعرض الذي االجتماعً للوصم تجنبا بالفٌروس، أسرته

 حلوان جامعة الصٌدلة بكلٌة رأفت هشام الدكتور قدم لذلك التعافى،

 :ومنها التنمر ظاهرة من للحد توعوٌة وإرشادات نصائح عدة



 

 
 
 

 
 
 

 عار، وصمة أو جرٌمة لٌس كورونا بفٌروس األصابة أن التأكٌد -1

 من ٌستدعى وال العالم، دول كل فً الناس منها ٌعانى جائحة هو بل

 .أصابهم بما نفسٌا وأذٌتهم بالفٌروس، المصابٌن معاقبة البعض

 المرضى بمعالجة تقوم التً الطبٌة األطقم ضد التنمر عدم -2

 .المصابٌن

 عن ثقافتهم لتغٌٌر الناس توعٌة من والبد إٌجابٌٌن نكون أن ٌجب -3

 ماٌثار مثل خاطئة معلومات تنشر التً الشائعات من والحد األمر هذا

 متعافى من التخوف أو دفنه بعد حتى للعدوى ناقل المتوفى أن عن

 .كورونا

 من والمعنوى النفسى والدعم والترابط التكاتف جمٌعا علٌنا ٌجب -4

 إن حٌث لذلك ماسة حاجة فً المرضى ألن الوباء، هذا محاربة أجل

 ألماكن التوجه وعدم مرضه إخفاء إلى البعض ٌدفع ان ممكن التنمر

 .جرٌمة مرتكب وكأنه أمره ٌفتضح أن خشٌة العزل

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

.. إنسان خليك» حملة تطلق «حلوان صيدلة»

 كورونا لمرضى دعما «تنمر بالش

 

 نجم ماجد الدكتور رعاٌة تحت حلوان بجامعة الصٌدلة كلٌة أطلقت

 فٌروس مرضى ضد التنمر ووقف لدعم حملة حلوان، جامعة رئٌس

 كورونا.. تنمر بالش.. إنسان خلٌك" شعار تحت المستجد، كورونا

 عمٌد بعمل القائم حجاج إٌمان الدكتورة إشراف تحت ،"جرٌمة مش

 المجتمع خدمة لشئون الكلٌة وكٌل محرم فاطمة والدكتورة الكلٌة،

 .البٌئة وتنمٌة

 

 تلك لمكافحة األول السالح هو الوعً نشر أن من انطالقا الحملة تأتً

 فً األفراد بعض من كورونا مرضى ٌواجهها التً السلبٌة السلوكٌات

 إصابة أو إصابته إخفاء إلى البعض لجوء إلى تؤدي قد والتً المجتمع

 له ٌتعرض الذي االجتماعً للوصم تجنبا بالفٌروس، أسرته من فرد

 .التعافً بعد حتى



 

 
 
 

 
 
 

 

 اإلصابة أن حلوان، جامعة الصٌدلة بكلٌة رأفت، هشام الدكتور وأكد

 ٌعانً جائحة هو بل عار، وصمة أو جرٌمة لٌس كورونا بفٌروس

 معاقبة البعض من ٌستدعى وال العالم، دول كل فً الناس منها

 .أصابهم بما نفسٌا وأذٌتهم بالفٌروس، المصابٌن

 

 المصابٌن، المرضى تعالج التً الطبٌة األطقم ضد التنمر بعدم وطالب

 التً الشائعات من والحد األمر هذا عن ثقافتهم لتغٌٌر الناس وتوعٌة

 حتى للعدوى ناقل المتوفى أن عن ماٌثار مثل خاطئة معلومات تنشر

 .كورونا متعاف من التخوف أو دفنه بعد

 

 أجل من والمعنوي النفسً والدعم والترابط التكاتف على وشدد

 التنمر أن حٌث لذلك ماسة حاجة فً المرضى ألن الوباء، هذا محاربة

 العزل ألماكن التوجه وعدم مرضه إخفاء إلى البعض ٌدفع أن ممكن

 .جرٌمة مرتكب وكأنه أمره ٌفتضح أن خشٌة

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 

 لوقف" تنمر بالش..  أنسان خليك" تطلق «حلوان صيدلة» 

 كورونا مرضى ضد التنمر

 

 نجم ماجد. د رعاٌة تحت حلوان بجامعة الصٌدلة كلٌة أطلقت

 مرضى ضد التنمر وقف إلى دعوة حلوان جامعة رئٌس

..  أنسان خلٌك"  شعار تحت وذلك المستجد كورونا فٌروس

 إٌمان. د إشراف تحت" جرٌمة مش كورونا.. تنمر بالش

 الكلٌة وكٌل محرم فاطمة. ود الكلٌة، عمٌد بعمل القائم حجاج

 .البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون

 

 تلك لمكافحة األول السالح هو الوعً نشر أن من وانطالقا

 بعض من كورونا مرضى ٌواجهها التى السلبٌة السلوكٌات



 

 
 
 

 
 
 

 إخفاء إلى البعض لجوء إلى تؤدي قد والتً المجتمع فً األفراد

 للوصم تجنبا بالفٌروس، أسرته من فرد إصابة أو إصابته

 الدكتور قدم لذلك التعافى، بعد حتى له ٌتعرض الذي االجتماعً

 وإرشادات نصائح عدة حلوان جامعة الصٌدلة بكلٌة رأفت هشام

 :ومنها التنمر ظاهرة من للحد توعوٌة

 

 أو جرٌمة لٌس كورونا بفٌروس األصابة أن على التأكٌد -1

 دول كل فى الناس منها ٌعانى جائحة هو بل عار، وصمة

 بالفٌروس، المصابٌن معاقبة البعض من ٌستدعى وال العالم،

 .أصابهم بما نفسٌا وأذٌتهم

 

 المرضى بمعالجة تقوم التً الطبٌة األطقم ضد التنمر عدم -2

 . المصابٌن

 

 ثقافتهم لتغٌٌر الناس توعٌة من والبد اٌجابٌن نكون أن ٌجب -3

 خاطئة معلومات تنشر التً الشائعات من والحد األمر هذا عن



 

 
 
 

 
 
 

 او دفنه بعد حتى للعدوى ناقل المتوفى أن عن ماٌثار مثل

 . كورونا متعافى من التخوف

 

 النفسى والدعم والترابط التكاتف جمٌعا علٌنا ٌجب -4

 حاجة فً المرضى ألن الوباء، هذا محاربة أجل من والمعنوى

 إخفاء الى البعض ٌدفع ان ممكن التنمر أن حٌث لذلك ماسة

 أمره ٌفتضح أن خشٌة العزل ألماكن التوجه وعدم مرضه

 .جرٌمة مرتكب وكأنه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 خبر مصر

 بالش..  أنسان خليك" تطلق «حلوان صيدلة» 

 كورونا مرضى ضد التنمر لوقف" تنمر

 

 نجم ماجد. د رعاٌة تحت حلوان بجامعة الصٌدلة كلٌة أطلقت

 مرضى ضد التنمر وقف إلى دعوة حلوان جامعة رئٌس

..  أنسان خلٌك"  شعار تحت وذلك المستجد كورونا فٌروس

 إٌمان. د إشراف تحت" جرٌمة مش كورونا.. تنمر بالش

 الكلٌة وكٌل محرم فاطمة. ود الكلٌة، عمٌد بعمل القائم حجاج

 .البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون

 

 تلك لمكافحة األول السالح هو الوعً نشر أن من وانطالقا

 بعض من كورونا مرضى ٌواجهها التى السلبٌة السلوكٌات

 إخفاء إلى البعض لجوء إلى تؤدي قد والتً المجتمع فً األفراد

 للوصم تجنبا بالفٌروس، أسرته من فرد إصابة أو إصابته

 الدكتور قدم لذلك التعافى، بعد حتى له ٌتعرض الذي االجتماعً



 

 
 
 

 
 
 

 وإرشادات نصائح عدة حلوان جامعة الصٌدلة بكلٌة رأفت هشام

 :ومنها التنمر ظاهرة من للحد توعوٌة

 

 أو جرٌمة لٌس كورونا بفٌروس األصابة أن على التأكٌد -1

 دول كل فى الناس منها ٌعانى جائحة هو بل عار، وصمة

 بالفٌروس، المصابٌن معاقبة البعض من ٌستدعى وال العالم،

 .أصابهم بما نفسٌا وأذٌتهم

 

 المرضى بمعالجة تقوم التً الطبٌة األطقم ضد التنمر عدم -2

 . المصابٌن

 

 ثقافتهم لتغٌٌر الناس توعٌة من والبد اٌجابٌن نكون أن ٌجب -3

 خاطئة معلومات تنشر التً الشائعات من والحد األمر هذا عن

 او دفنه بعد حتى للعدوى ناقل المتوفى أن عن ماٌثار مثل

 . كورونا متعافى من التخوف

 



 

 
 
 

 
 
 

 النفسى والدعم والترابط التكاتف جمٌعا علٌنا ٌجب -4

 حاجة فً المرضى ألن الوباء، هذا محاربة أجل من والمعنوى

 إخفاء الى البعض ٌدفع ان ممكن التنمر أن حٌث لذلك ماسة

 أمره ٌفتضح أن خشٌة العزل ألماكن التوجه وعدم مرضه

 .جرٌمة مرتكب وكأنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 مرضى ضد التنمر لوقف تدعو حلوان صيدلة

 "كورونا"

 الدكتور األستاذ برعاٌة حلوان بجامعة الصٌدلة كلٌة أطلقت

 التنمر وقف إلى دعوة االثنٌن الٌوم الجامعة رئٌس نجم ماجد

 خلٌك"  شعار تحت وذلك المستجد كورونا فٌروس مرضى ضد

 إشراف تحت" جرٌمة مش كورونا.. تنمر بالش..  أنسان

 الكلٌة، عمٌد بعمل القائم حجاج إٌمان الدكتورة األستاذة

 خدمة لشئون الكلٌة وكٌل محرم فاطمة الدكتورة واألستاذة

 .البٌئة وتنمٌة المجتمع

 

 حلوان جامعة الصٌدلة بكلٌة االستاذ رأفت هشام الدكتور قدم و

 :ومنها التنمر ظاهرة من للحد توعوٌة وإرشادات نصائح عدة

 

 أو جرٌمة لٌست كورونا بفٌروس األصابة أن على التأكٌد -1

 العالم، دول كل فى الناس منها ٌعانى جائحة بل عار، وصمة



 

 
 
 

 
 
 

 وأذٌتهم بالفٌروس، المصابٌن معاقبة البعض من تستدعى وال

 .أصابهم بما نفسٌا

 المرضى بمعالجة تقوم التً الطبٌة األطقم ضد التنمر عدم -2

 . المصابٌن

 ثقافتهم لتغٌٌر الناس توعٌة من والبد اٌجابٌٌن نكون أن ٌجب -3

 خاطئة معلومات تنشر التً الشائعات من والحد األمر هذا عن

 او دفنه بعد حتى للعدوى ناقل المتوفى أن عن ماٌثار مثل

 . كورونا متعافى من التخوف

 

 النفسى والدعم والترابط التكاتف جمٌعا علٌنا ٌجب -4

 حاجة فً المرضى ألن الوباء، هذا محاربة أجل من والمعنوى

 إخفاء الى البعض ٌدفع ان ممكن التنمر أن حٌث لذلك ماسة

 أمره ٌفتضح أن خشٌة العزل ألماكن التوجه وعدم مرضه

 .جرٌمة مرتكب وكأنه

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 المتحانات المقترحة اإلجراءات تعلن حلوان جامعة

 العليا بالدراسات الوافدين

 

 رئٌس نجم ماجد الدكتور برئاسة حلوان جامعة أعلنت

 رئٌس نائب عطٌة فؤاد منى الدكتورة ورٌادة الجامعة

 اإلجراءات عن والبحوث العلٌا الدراسات لشئون الجامعة

 بالنسبة العلٌا الدراسات امتحانات على تطبٌقها سٌتم التً

 قرار بعد بالجامعة للدراسة الملتحقٌن الوافدٌن للطالب

 البالد بها تمر التى الظروف ظل ًف الدراسة تعلٌق

 .كورونا فٌروس انتشار لمواجهة العالم دول ومعظم

 

 الوافدٌن مكتب مدٌر الغنً عبد أحمد الدكتور وأوضح

 المقترحة اإلجراءات من عدد تحدٌد تم أنه بالجامعة



 

 
 
 

 
 
 

 ظل فً العلٌا الدراسات ب الملتحقٌن الوافدٌن للطالب

 :ٌلً فٌما تحدٌدها ٌمكن المستجد كورونا فٌروس أزمة

 للطالب بالنسبة:  العلٌا الدراسات بامتحانات ٌتعلق فٌما -١

 االمتحانات عقد ٌتم مصر أرض على المتواجدٌن الوافدٌن

 التً الزمنٌة للجداول وفقا الدراسة تعلٌق انتهاء بعد لهم

 . الكلٌات ستعلنها

 

 جمهورٌة خارج المتواجدٌن الوافدٌن للطالب بالنسبة -٢

 حٌن وتعقد امتحاناتهم عقد تأجٌل ٌتم حالٌا العربٌة مصر

 من التأكد وبعد للظروف وفقا مصر إلى العودة من تمكنهم

 أال على السفر، لجوازات طبقا مصر إلى وصولهم تارٌخ

 إلتمام المحددة المدد ضمن التوقف من الفترة هذه تحتسب

 . العلمٌة الدرجة

 

 تأجٌل ٌتم: التكمٌلٌة المواد امتحانات بخصوص -٣

 نهاٌة بعد التقلٌدٌة صورته فً امتحان وٌعقد االختبارات



 

 
 
 

 
 
 

 وفقا مصر إلى العودة من التحقق عند الدراسة تعلٌق

 طبقا مصر إلى وصولهم تارٌخ من التأكد وبعد للظروف

 .السفر لجوازات

 

 للغة إجادة شهادة على الحصول شرط وبخصوص -٤

 كونه من بدال الدرجه لمنح شرطا اعتباره ٌتم األجنبٌة،

 .والمناقشة الحكم لجنة لتشكٌل شرطا

 

 موعد بٌن ما المدة إسقاط سٌتم: الدراسٌة الرسوم وعن -٥

 وموعد بالكلٌة االمتحانات لجدول وفقا الطالب اختبار عقد

 . الدراسٌة الرسوم من الفعلً، االختبار دخوله

 

 تشكٌل قرار اعتماد على الطالب حصول حالة فً -٦

 ولم الدكتوراه وفً الماجستٌر فً والحكم المناقشة لجنة

 البالد خارج وجوده نتٌجة المحددة المدة خالل فً ٌناقش

 . إضافٌة رسوم أي بسداد ٌطالب ال



 

 
 
 

 
 
 

 خبر مصر

 الوافدين الطالب المتحانات المقترحة اإلجراءات

 حلوان بجامعة العليا للدراسات

 رئٌس نجم ماجد الدكتور األستاذ برئاسة حلوان جامعة أعلنت

 رئٌس نائب عطٌة فؤاد منى الدكتورة األستاذة ورٌادة الجامعة

 التً اإلجراءات عن والبحوث العلٌا الدراسات لشئون الجامعة

 للطالب بالنسبة العلٌا الدراسات امتحانات على تطبٌقها سٌتم

 الدراسة تعلٌق قرار بعد بالجامعة للدراسة الملتحقٌن الوافدٌن

 العالم دول ومعظم البالد بها تمر التى الظروف ظل فً

 .كورونا فٌروس انتشار لمواجهة

 الوافدٌن مكتب مدٌر الغنً عبد أحمد الدكتور، االستاذ وأوضح

 للطالب المقترحة اإلجراءات من عدد تحدٌد تم أنه بالجامعة

 فٌروس أزمة ظل فً العلٌا بالدراسات الملتحقٌن الوافدٌن

 :ٌلً فٌما تحدٌدها ٌمكن المستجد كورونا

 للطالب بالنسبة: العلٌا الدراسات بامتحانات ٌتعلق فٌما -١

 لهم االمتحانات عقد ٌتم مصر ارض علً المتواجدٌن الوافدٌن



 

 
 
 

 
 
 

 ستعلنها التً الزمنٌة للجداول وفقا الدراسة تعلٌق انتهاء بعد

 .الكلٌات

 جمهورٌة خارج المتواجدون الوافدون للطالب بالنسبة -٢

 تمكنهم حٌن وتعقد امتحاناتهم عقد تأجٌل ٌتم حالٌا العربٌة مصر

 تارٌخ من التأكد وبعد للظروف وفقا مصر إلً العودة من

 هذه تحتسب أال علً السفر، لجوازات طبقا مصر إلً وصولهم

 .العلمٌة الدرجة إلتمام المحددة المدد ضمن التوقف من الفترة

 االختبارات تأجٌل ٌتم: التكمٌلٌة المواد امتحانات بخصوص -٣

 عند الدراسة تعلٌق نهاٌة بعد التقلٌدٌة صورته فً امتحان وٌعقد

 من التأكد وبعد للظروف وفقا مصر إلى العودة من التحقق

 .السفر الجوازات طبقا مصر إلى وصولهم تارٌخ

 األجنبٌة، للغة إجادة شهادة علً الحصول شرط وبخصوص -٤

 لجنه لتشكٌل شرط كونه من بدال الدرجة لمنح شرط اعتباره ٌتم

 .والمناقشة الحكم

 عقد موعد بٌن ما المدة إسقاط سٌتم: الدراسٌة الرسوم وعن -٥

 دخوله وموعد بالكلٌة االمتحانات لجدول وفقا الطالب اختبار

 .الدراسٌة الرسوم من الفعلً، االختبار



 

 
 
 

 
 
 

 لجنة تشكٌل قرار اعتماد على الطالب حصول حالة فً -٦

 فً ٌناقش ولم الدكتوراه وفً الماجستٌر فً والحكم المناقشة

 بسداد ٌطالب ال البالد خارج وجودة نتٌجة المحددة المدة خالل

 .إضافٌة رسوم اى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 

كورونا" أزمة ظل في  

 الوافدين المتحانات المقترحة اإلجراءات تعلن حلوان جامعة

 العليا للدراسات

 

 رئٌس نجم ماجد الدكتور األستاذ برئاسة حلوان جامعة أعلنت

 الدراسات امتحانات على تطبٌقها سٌتم التً اإلجراءات الجامعة

 بعد بالجامعة للدراسة الملتحقٌن الوافدٌن للطالب بالنسبة العلٌا

 البالد بها تمر التى الظروف ظل فً الدراسة تعلٌق قرار

 .كورونا فٌروس انتشار لمواجهة العالم دول ومعظم

 

 الوافدٌن مكتب مدٌر الغنً عبد احمد الدكتور االستاذ وأوضح

 للطالب المقترحة اإلجراءات من عدد تحدٌد تم أنه بالجامعة

 فٌروس أزمة ظل فً العلٌا بالدراسات الملتحقٌن الوافدٌن

 :ٌلً فٌما تحدٌدها ٌمكن المستجد كورونا



 

 
 
 

 
 
 

 

 للطالب بالنسبة: العلٌا الدراسات بامتحانات ٌتعلق فٌما -١

 لهم االمتحانات عقد ٌتم مصر ارض علً المتواجدٌن الوافدٌن

 ستعلنها التً الزمنٌة للجداول وفقا الدراسة تعلٌق انتهاء بعد

 . الكلٌات

 

 مصر جمهورٌة خارج المتواجدٌن الوافدٌن للطالب بالنسبة -٢

 من تمكنهم حٌن وتعقد امتحاناتهم عقد تأجٌل ٌتم حالٌا العربٌة

 وصولهم تارٌخ من التاكد وبعد للظروف وفقا مصر الً العودة

 الفترة هذه تحتسب اال علً ، السفر لجوازات طبقا مصر الً

 . العلمٌة الدرجة التمام المحددة المدد ضمن التوقف من

 

 االختبارات تأجٌل ٌتم: التكمٌلٌة المواد امتحانات بخصوص -٣

 عند الدراسة تعلٌق نهاٌة بعد التقلٌدٌة صورته فً امتحان وٌعقد

 من التأكد وبعد للظروف وفقا مصر إلى العودة من التحقق

 .السفر الجوازات طبقا مصر إلى وصولهم تارٌخ

 



 

 
 
 

 
 
 

 االجنبٌة للغة اجادة شهادة علً الحصول شرط وبخصوص -٤

 لتشكٌل شرط كونه من بدال الدرجة لمنح شرط اعتبارة ٌتم ،

 . والمناقشة الحكم لجنه

 

 عقد موعد بٌن ما المدة إسقاط سٌتم:  الدراسٌة الرسوم وعن -٥

 دخوله وموعد بالكلٌة االمتحانات لجدول وفقا الطالب اختبار

 . الدراسٌة الرسوم من ، الفعلً االختبار

 

 لجنة تشكٌل قرار اعتماد على الطالب حصول حالة فً -٦

 فً ٌناقش ولم الدكتوراه وفً الماجستٌر فً والحكم المناقشة

 بسداد ٌطالب ال البالد خارج وجودة نتٌجة المحددة المدة خالل

 .اضافٌة رسوم اى

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 أخبارك.نت

 مواصلة تؤكد حلوان جامعة اإلثنين، اليوم اجتماع بعد

 يونيو 12 حتى النقل فرق طالب من األبحاث استالم

  المقبل

 الجامعة مجلس أن حلوان، جامعة رئٌس نجم ماجد الدكتور أكد

 استالم عملٌات نظام متابعة حول اإلثنٌن الٌوم اجتماعاً  سٌعقد

 بدٌل باعتبارها النقل، فرق طالب من البحثٌة الرسائل

 جائحة بسبب إلغاؤها تم التً الثانً، الدراسً الفصل المتحانات

 أن حلوان، جامعة رئٌس أوضح كما .91-كوفٌد القاتل الوباء

 البحثٌة الرسائل وإعداد اإلحصائٌات عن سٌتحدث االجتماع

 انتظام إلى باإلضافة الكلٌات، مختلف إلى الطالب من الواردة

 أعمال وبدء للتصحٌح، الزمنً الجدول ووضع العملٌة

 سٌاق فً .الطالب أبحاث نتائج إلعالن تمهٌداً  الكنتروالت

 ستواصل حلوان جامعة أن نجم، ماجد الدكتور أكد متصل

 النقل فرق طالب من البحثٌة والرسائل البحثٌة المشارٌع استالم

 إلى مشٌراً  المقبل، ٌونٌو 99 ٌوم حتى الجامعة كلٌات بمختلف

 قبل ٌكون أن المتوقع من البحثٌة الرسائل نتائج إعالن أن

 .القادم ٌولٌو شهر منتصف



 

 
 
 

 
 
 

 

 إجراءات بعض عن يعلن حلوان جامعة رئيس

 للطالب العليا الدراسات امتحانات

 

 التً اإلجراءات بعض عن اإلثنٌن، الٌوم حلوان جامعة أعلنت

 للطالب بالنسبة العلٌا الدراسات امتحانات على تطبٌقها سٌتم

 ماجد الدكتور رعاٌة تحت بالجامعة، للدراسة الملتحقٌن الوافدٌن

 نائب عطٌة فؤاد منى والدكتورة حلوان جامعة رئٌس نجم

 قرار بعد والبحوث، العلٌا الدراسات لشئون الجامعة رئٌس

 بها تمر التً التاجً الفٌروس جائحة بسبب الدراسة تعلٌق

 الغنً عبد أحمد الدكتور كشف حٌث العالم، دول وجمٌع الدولة

 تم التً اإلجراءات من العدٌد عن بالجامعة الوافدٌن مكتب مدٌر

 العلٌا بالدراسات الملتحقٌن الوافدٌن الطالب لجمٌع اقتراحها

 :التالً فً تتمثل

 



 

 
 
 

 
 
 

 عقد ٌتم مصر فً الموجودٌن الوافدٌن للطالب بالنسبة 

 .الدراسة تعلٌق انتهاء فترة عقب العلٌا الدراسات امتحانات

 األراضً خارج الموجودٌن الوافدٌن للطالب بالنسبة أما 

 من عودتهم حٌن إلى امتحاناتهم فترة تأجٌل ٌتم المصرٌة

 إلى وصولهم تارٌخ من التأكد ٌتم أن وبعد الخارج،

 أن شرط سفرهم، جوازات بحسب المصرٌة األراضً

 إلتمام المحددة الفترات ضمن هذه التوقف فترة تحتسب

 .العلمٌة الدرجة

 األجنبٌة، اللغة إجادة شهادة على الحصول لشرط وبالنسبة 

 لتكوٌن شرط كونه من بدالً  الدرجة لمنح شرط اعتباره ٌتم

 .والمناقشة الحكم لجنة

 بٌن ما المدة إسقاط فسٌتم الدراسٌة الرسوم بخصوص أما 

 وموعد بالكلٌة االمتحانات لجدول وفقاً  الطالب اختبار فترة

 .الدراسٌة الرسوم من الفعلً، االمتحان دخوله

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 الوافدين الطالب المتحانات المقترحة اإلجراءات

 حلوان بجامعة العليا للدراسات

 

 رئٌس نجم ماجد الدكتور األستاذ برئاسة حلوان جامعة أعلنت

 رئٌس نائب عطٌة فؤاد منى الدكتورة األستاذة ورٌادة الجامعة

 التً اإلجراءات عن والبحوث العلٌا الدراسات لشئون الجامعة

 للطالب بالنسبة العلٌا الدراسات امتحانات على تطبٌقها سٌتم

 الدراسة تعلٌق قرار بعد بالجامعة للدراسة الملتحقٌن الوافدٌن

 العالم دول ومعظم البالد بها تمر التى الظروف ظل فً

 .كورونا فٌروس انتشار لمواجهة

 

 الوافدٌن مكتب مدٌر الغنً عبد أحمد الدكتور، االستاذ وأوضح

 للطالب المقترحة اإلجراءات من عدد تحدٌد تم أنه بالجامعة

 فٌروس أزمة ظل فً العلٌا بالدراسات الملتحقٌن الوافدٌن

 :ٌلً فٌما تحدٌدها ٌمكن المستجد كورونا



 

 
 
 

 
 
 

 

 للطالب بالنسبة: العلٌا الدراسات بامتحانات ٌتعلق فٌما -١

 لهم االمتحانات عقد ٌتم مصر ارض علً المتواجدٌن الوافدٌن

 ستعلنها التً الزمنٌة للجداول وفقا الدراسة تعلٌق انتهاء بعد

 .الكلٌات

 

 جمهورٌة خارج المتواجدون الوافدون للطالب بالنسبة -٢

 تمكنهم حٌن وتعقد امتحاناتهم عقد تأجٌل ٌتم حالٌا العربٌة مصر

 تارٌخ من التأكد وبعد للظروف وفقا مصر إلً العودة من

 هذه تحتسب أال علً السفر، لجوازات طبقا مصر إلً وصولهم

 .العلمٌة الدرجة إلتمام المحددة المدد ضمن التوقف من الفترة

 

 االختبارات تأجٌل ٌتم: التكمٌلٌة المواد امتحانات بخصوص -٣

 عند الدراسة تعلٌق نهاٌة بعد التقلٌدٌة صورته فً امتحان وٌعقد

 من التأكد وبعد للظروف وفقا مصر إلى العودة من التحقق

 .السفر الجوازات طبقا مصر إلى وصولهم تارٌخ

 



 

 
 
 

 
 
 

 األجنبٌة، للغة إجادة شهادة علً الحصول شرط وبخصوص -٤

 لجنه لتشكٌل شرط كونه من بدال الدرجة لمنح شرط اعتباره ٌتم

 .والمناقشة الحكم

 

 عقد موعد بٌن ما المدة إسقاط سٌتم: الدراسٌة الرسوم وعن -٥

 دخوله وموعد بالكلٌة االمتحانات لجدول وفقا الطالب اختبار

 .الدراسٌة الرسوم من الفعلً، االختبار

 

 لجنة تشكٌل قرار اعتماد على الطالب حصول حالة فً -٦

 فً ٌناقش ولم الدكتوراه وفً الماجستٌر فً والحكم المناقشة

 بسداد ٌطالب ال البالد خارج وجودة نتٌجة المحددة المدة خالل

 .إضافٌة رسوم اى

 

 

 

 


