
 

 

 رئيس جامعة حلوان يتفقد الجامعة األهلية ومركز االختبارات االلكترونية 

 

الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون   قام  
بجولة  التعليم والطالب، والسيد أمين عام الجامعة واألمين المساعد لشئون التعليم والطالب  

من وضع   االنتهاء  بعد  البناء  تطورات  لمتابعة  الحديثة  األهلية  الجامعة  لمنشآت  تفقدية 
األسس لثمانية مباٍن والوصول لمرحلة صب األسقف للطابق األول من كل مبنى في وقت 

فدانا من خالل تضافر جهود العاملين بدعم ورعاية األستاذ    ٦٥قياسي، وذلك على مساحة  
 .جامعةالدكتور رئيس ال

 
وقد قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوضع حجر األساس  



 

 

لهذه الجامعة األهلية الجديدة في شهر فبراير الماضي؛ وذلك بمرافقة  
  .الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة

 
وأعرب الدكتور ماجد نجم عن سعادته لسير العمل في سرعة وإتقان، مشيًدا بأداء كل  
المشاركين في هذا المشروع الضخم الذي يعد نقلة نوعية، فمن المقرر أن تقدم الجامعة  

 .الجديدة برامج أكاديمية متميزة ونادرة

لريادة األعمال    وقد أعلن أن مخطط الجامعة األهلية يشمل مبنى إلدارة الجامعة ومبنى
المعامل، ومبنى   األكاديمي، ومبنى  اإلدارية، والمبنى  المكتبة والشئون  واالبتكار ومبنى 

 .سكن الطالبات، ومبنى سكن الطالب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة األكاديمية

 
االلكترونية وفصول    المعامل  االختبارات  لمراكز  زيارة  أيضا  الجولة  القطاع كما شملت 

( قاعات  ٩( قاعات بكلية الطب و)٨( طالبا وطالبة، بواقع )١٠٥٠الصحي التي تستوعب ) 
بكلية التمريض، وتحتوي هذه المعامل على أجهزة حاسب آلي وسيرفرات ومنظومة إنذار  

 .وإطفاء حريق، وكاميرات مراقبة، وشبكات، وانترنت هوائي

 
الر التحول  أهمية  على  حلوان  جامعة  رئيس  االختبارات  وأكد  منظومة  وتطبيق  قمي 

االلكترونية وخاصة في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى معرفة مستوى الطالب وتصنيفهم  
الغش وتحقيق   التحليالت اإلحصائية، ومنع  إلى مجموعات بجانب تسهيل عملية إجراء 

 .الشفافية

والبحوث البينية  وقد تضمنت الجولة متابعة أخر ما توصل إليه مبنى كلية الدراسات العليا  
 .بالحرم الجامعي من جاهزية في األساسات والمكاتب والمعامل

 
التي تسعى جامعة   الكليات المهمة  الكلية تعد إحدى  الدكتور ماجد نجم أن هذه  وأوضح 
حلوان لتجهيزها بالشكل األمثل، فهى أول كلية في مصر والمنطقة العربية تقدم البرامج  

البين  التخصصات  في  العلمية  الدراسية  التخصصات  بين  والدمج  الربط  وتستهدف  ية، 
المختلفة داخل جامعة حلوان وخارجها من أجل تقديم برامج دراسية ذات طبيعة بينية،  
وتعد الحاجة الملحة لمثل هذه البرامج استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمى  

ميزة ومعرفة متكاملة لديها  والعالمي من أجل إعداد وتنمية كوادر بشرية ذات مهارات م 
والثقافة   والتكنولوجيا  الصناعة  مجاالت  في  المركبة  المشكالت  مع  التعامل  على  القدرة 

  .وخدمة المجتمع



 

 

 
 مجلس الدولة

 صراوى م

 المفوضين تنظر دعوى طالب حلوان المتهم بالتحرش اليوم 

 2021 أبريل 15 صالخميس 41:03

 طارق سمير:  -كتب 

  بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوي المقامة من عمرو هيئة مفوضي الدولة تنظر

عبد السالم المحامي، وكيالً عن أحد الطالب والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان  

https://www.masrawy.com/news/Tag/19394/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9#bodykeywords


 

 

على خلفية اتهامه   2٠١٩/2٠2٠برسوب موكله في العام الدراسي 

 بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.

، تمثلت في ضبط 2٠١٩ديسمبر  ١١شهدت جامعة حلوان واقعة مخلة باآلداب بتاريخ 

في وضع مخل باآلداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى   طالب وزميلته

 مجلس التأديب الطالبي االبتدائي بكلية التجارة وإدارة األعمال.

وأحال مجلس تأديب الجامعة الطالب والطالبة لمجلس التأديب الذي انتهى إلى رسوب  

الدولة، علماً بأنه لم  الطالب في تيرم كامل، ليطعن على القرار أمام محكمة مجلس 

 يحضر مجلس التأديب. 

ونظرت محكمة القضاء اإلداري دائرة التعليم القضية محل النزاع إلى أن أحيلت لهيئة  

 ديسمبر الماضي.  2٠مفوضي الدولة في جلسة 

  



 

 

 

 تبارات اإللكترونيةرئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل مراكز االخ 

١٥-4-2٠2١١ | ١:4٥ 

 
 الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

 
 محمود سعد

منظومة   وتطبيق  الرقمي  التحول  أهمية  حلوان،  جامعة  رئيس  نجم،  ماجد  الدكتور  أكد 
 . االختبارات اإللكترونية وخاصة في ظل جائحة كورونا



 

 

 
 
 
  

 
وشدد رئيس جامعة حلوان، على أهمية إضافة معرفة مستوى الطالب وتصنيفهم إلى  

مجموعات بجانب تسهيل عملية إجراء التحليالت اإلحصائية، ومنع الغش وتحقيق  
 . الشفافية

 
كما أكد نجم، أن فصول القطاع الصحي بمراكز االختبارات اإللكتروينة، تستوعب  

( قاعات بكلية التمريض،  ٩اعات بكلية الطب و)( ق٨( طالبا وطالبة، بواقع )١٠٥٠)
وتحتوي هذه المعامل على أجهزة حاسب آلي وسيرفرات ومنظومة إنذار وإطفاء حريق،  

 . وكاميرات مراقبة، وشبكات، وإنترنت هوائي
 

كان الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، قد تفقد مراكز االختبارات اإللكترونية،  
 .دادات لتطبيق المنظومةللوقوف على آخر االستع
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جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان بالجامعة األهلية ومركز االختبارات  

 اإللكترونية
15 -4 -2021  | 11:04 

 جولة رئيس جامعة حلوان ابجلامعة األهلية ومركز االختبارات اإللكرتونية 



 

 

ألهلية  تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، منشآت الجامعة ا
الحديثة لمتابعة تطورات البناء بعد االنتهاء من وضع األسس لثمانية  
مباٍن والوصول لمرحلة صب األسقف للطابق األول من كل مبنى في  

 فدانا. ٦٥وقت قياسي، وذلك على مساحة 

  
ساس  كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وضع حجر األ

لهذه الجامعة األهلية الجديدة في شهر فبراير الماضي؛ وذلك بمرافقة الدكتور ماجد نجم  
 رئيس الجامعة. 

وأعرب نجم، عن سعادته لسير العمل في سرعة وإتقان مشيًدا بأداء كل المشاركين في 
هذا المشروع الضخم الذي يعد نقلة نوعية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقدم الجامعة  

ونادرةال متميزة  أكاديمية  برامج   .جديدة 
 

وأعلن نجم، أن مخطط الجامعة األهلية يشمل مبنى إلدارة الجامعة ومبنى لريادة األعمال 
المعامل، ومبنى   األكاديمي، ومبنى  اإلدارية، والمبنى  المكتبة والشئون  واالبتكار ومبنى 

 ضية، والساحة األكاديمية. سكن الطالبات، ومبنى سكن الطالب والمنطقة الترفيهية والريا

الصحي  القطاع  اإللكترونية وفصول  المعامل  االختبارات  لمراكز  زيارة  الجولة،  وشملت 
( قاعات بكلية  ٩( قاعات بكلية الطب و)٨( طالبا وطالبة، بواقع ) ١٠٥٠التي تستوعب )

إنذار  ومنظومة  وسيرفرات  آلي  حاسب  أجهزة  على  المعامل  هذه  وتحتوي  التمريض، 
 حريق، وكاميرات مراقبة، وشبكات، وإنترنت هوائي. وإطفاء 

وأكد رئيس جامعة حلوان، أهمية التحول الرقمي وتطبيق منظومة االختبارات اإللكترونية  
إلى   وتصنيفهم  الطالب  مستوى  معرفة  إلى  إضافة  كورونا،  جائحة  ظل  في  وخاصة 

الغش ومنع  اإلحصائية،  التحليالت  إجراء  عملية  تسهيل  بجانب  وتحقيق    مجموعات 
 الشفافية. 

وتضمنت الجولة متابعة آخر ما توصل إليه مبنى كلية الدراسات العليا والبحوث البينية  
 بالحرم الجامعي من جاهزية في األساسات والمكاتب والمعامل. 

وأوضح نجم، أن هذه الكلية تعد إحدى الكليات المهمة التي تسعى جامعة حلوان لتجهيزها  
في   الدراسية  البرامج  تقدم  العربية  والمنطقة  مصر  في  كلية  أول  فهى  األمثل،  بالشكل 
داخل  المختلفة  العلمية  التخصصات  بين  والدمج  الربط  وتستهدف  البينية،  التخصصات 

أج من  وخارجها  حلوان  الحاجة  جامعة  وتعد  بينية،  طبيعة  ذات  دراسية  برامج  تقديم  ل 
الملحة لمثل هذه البرامج استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمى والعالمي من  



 

 

أجل إعداد وتنمية كوادر بشرية ذات مهارات مميزة ومعرفة متكاملة  
لديها القدرة على التعامل مع المشكالت المركبة في مجاالت الصناعة  

 لتكنولوجيا والثقافة وخدمة المجتمع. وا

 

  



 

 

 

 رئيس جامعة حلوان يتفقد الجامعة األهلية ومركز االختبارات اإللكترونية 

 مروة فهمياخلميس، 15 أبريل  2021 -  10:15 ص 

ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و د.حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون   قام د.
ة  جامعة واألمين المساعد لشئون التعليم والطالب بجولالتعليم والطالب، وأمين عام ال

الجامعة األهلية تفقدية لمنشآت الحديثة لمتابعة تطورات البناء بعد االنتهاء من وضع   
األسس لثمانية مباٍن، والوصول لمرحلة صب األسقف للطابق األول من كل مبنى في  

فدانًا من خالل تضافر جهود العاملين بدعم  ٦٥وقت قياسي، وذلك على مساحة 
رئيس الجامعة ورعاية . 

رو قام الدكتو والبحث العلمي بوضع حجر األساس  الغفار وزير التعليم العالي خالد عبد 
الدكتور ماجد نجم عن    و أعرب لهذه الجامعة األهلية الجديدة في شهر فبراير الماضي،

المشاركين في هذا المشروع   سعادته لسير العمل بسرعة وإتقان مشيًدا بأداء كافة
الجامعة الجديدة برامج أكاديمية   فمن المقرر أن تقدم الضخم الذي يعد نقلة نوعية،

 .متميزة ونادرة

و أعلن نجم أن مخطط الجامعة األهلية يشمل مبنى إلدارة الجامعة، ومبنى لريادة 
األعمال واإلبتكار، ومبنى المكتبة والشئون اإلدارية، والمبنى األكاديمي، ومبنى المعامل،  

فيهية والرياضية، والساحة  ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطالب والمنطقة التر
 .األكاديمية

كما شملت الجولة أيضا زيارة لمراكز االختبارات المعامل اإللكترونية، وفصول القطاع  
قاعات   ٩قاعات بكلية الطب، و  ٨طالبًا وطالبة، بواقع  ١٠٥٠الصحي التي تستوعب  

ومة  بكلية التمريض، وتحتوي هذه المعامل على أجهزة حاسب آلي وسيرفرات ومنظ
 .إنذار وإطفاء حريق، وكاميرات مراقبة، وشبكات، وانترنت هوائي

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية التحول الرقمي وتطبيق منظومة االختبارات  
االلكترونية، وخاصة في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى معرفة مستوى الطالب  

اإلحصائية، ومنع الغش   وتصنيفهم إلى مجموعات بجانب تسهيل عملية إجراء التحليالت
 وتحقيق الشفافية 
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مباٍن بالجامعة  ٨جامعة حلوان تنتهى من وضع أساس 

فدان ٦٥األهلية على مساحة   
ص  13:11 2021أبريل  15اخلميس،   

ة جانب من اجلول           

ءالقرا  

، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس  جامعة حلوان  ستفقد الدكتور ماجد نجم رئي
الجامعة لشئون التعليم والطالب، و أمين عام الجامعة واألمين المساعد لشئون التعليم  

منشآت الجامعة األهلية الحديثة لمتابعة تطورات البناء، بعد االنتهاء من وضع    والطالب
لمرحلة صب األسقف للطابق األول من كل مبنى في وقت  األسس لثمانية مباٍن والوصول 

فدانا من خالل تضافر جهود العاملين بدعم  ٦٥قياسي، وذلك على مساحة 
 .الدكتور رئيس الجامعة  ورعاية

  
وقد أعرب الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن جامعة حلوان، عن سعادته لسير   

اركين في هذا المشروع الضخم الذي يعد العمل في سرعة وإتقان مشيًدا بأداء كل المش
 .نقلة نوعية، فمن المقرر أن تقدم الجامعة الجديدة برامج أكاديمية متميزة ونادرة

  
و أعلن رئيس جامعة حلوان، أن مخطط الجامعة األهلية يشمل مبنى إلدارة الجامعة 

بنى األكاديمي،  ومبنى لريادة األعمال واالبتكار ومبنى المكتبة والشئون اإلدارية، والم
ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطالب والمنطقة الترفيهية  

 .والرياضية، والساحة األكاديمية
  

كما شملت الجولة أيضا زيارة لمراكز االختبارات المعامل االلكترونية وفصول القطاع  
(  ٩ة الطب و)( قاعات بكلي٨( طالبا وطالبة، بواقع )١٠٥٠الصحي التي تستوعب ) 

https://www.youm7.com/story/2021/4/14/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-17-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9/5280167
https://www.youm7.com/story/2021/4/14/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-17-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9/5280167
https://www.youm7.com/story/2021/4/14/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-17-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9/5280167


 

 

قاعات بكلية التمريض، وتحتوي هذه المعامل على أجهزة حاسب آلي 
وسيرفرات ومنظومة إنذار وإطفاء حريق، وكاميرات مراقبة،  

 .وشبكات، وانترنت هوائي
    

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية التحول الرقمي وتطبيق منظومة االختبارات  
االلكترونية وخاصة في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى معرفة مستوى الطالب وتصنيفهم  

إلى مجموعات بجانب تسهيل عملية إجراء التحليالت اإلحصائية، ومنع الغش وتحقيق  
 .الشفافية

  
أخر ما توصل إليه مبنى كلية الدراسات العليا والبحوث   وقد تضمنت الجولة متابعة

 .البينية بالحرم الجامعي من جاهزية في األساسات والمكاتب والمعامل
  

الدكتور ماجد نجم أن هذه الكلية تعد إحدى الكليات المهمة التي تسعى جامعة    وأوضح
لعربية تقدم البرامج  حلوان لتجهيزها بالشكل األمثل، فهى أول كلية في مصر والمنطقة ا

الدراسية في التخصصات البينية، وتستهدف الربط والدمج بين التخصصات العلمية  
المختلفة داخل جامعة حلوان وخارجها من أجل تقديم برامج دراسية ذات طبيعة بينية،  

وتعد الحاجة الملحة لمثل هذه البرامج استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمى  
ي من أجل إعداد وتنمية كوادر بشرية ذات مهارات مميزة ومعرفة متكاملة لديها  والعالم

القدرة على التعامل مع المشكالت المركبة في مجاالت الصناعة والتكنولوجيا والثقافة  
  .وخدمة المجتمع

  
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ي المنطقة العربية للتخصصات البينية بحلوان األهليةنشاء أول كلية ف ا  
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 رئيس جامعة حلوان يتابع إنشاءات اجلامعة األهلية اجلديدة 

 بشير عبد الرؤوف

ة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة  تفقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامع
لشؤون التعليم والطالب، وأمين عام الجامعة واألمين المساعد لشؤون التعليم والطالب،  
منشآت الجامعة األهلية الحديثة، لمتابعة تطورات البناء بعد االنتهاء من وضع األساسات  

لطابق األول من كل مبنى في وقت الخرسانية لثمانية مباٍن والوصول لمرحل األسقف ل
 . فداناً، من خالل تضافر جهود العاملين ٦٥قياسي، على مساحة 

 

قام وضع حجر  قد  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  الغفار،  عبد  خالد  الدكتور  كان 
األساس لهذه الجامعة األهلية الجديدة في شهر فبراير الماضي، وأعرب رئيس الجامعة  

ه لسير العمل في سرعة وإتقان، مشيًدا بأداء كل المشاركين في هذا المشروع  عن سعادت
الضخم الذي يعد نقلة نوعية، فمن المقرر أن تقدم الجامعة الجديدة برامج أكاديمية متميزة 

 .ونادرة

وقد أعلن نجم أن مخطط الجامعة األهلية يشمل مبنى إلدارة الجامعة ومبنى لريادة األعمال 
، ومبنى المكتبة والشؤون اإلدارية، والمبنى األكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى  واالبتكار

 . سكن الطالبات، ومبنى سكن الطالب، والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة األكاديمية

كما شملت الجولة زيارة لمراكز االختبارات والمعامل االلكترونية وفصول القطاع الصحي 
و ألفًا  تستوعب  بواقع    ٥٠التي  وطالبة،  و  ٨طالبا  الطب  بكلية  بكلية    ٩قاعات  قاعات 

التمريض، كما تحتوي المعامل على أجهزة حاسب آلي وسيرفرات ومنظومة إنذار وإطفاء  
 .حريق، وكاميرات مراقبة، وشبكات، وإنترنت هوائي

،  وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية التحول الرقمي وتطبيق منظومة االختبارات االلكترونية 
إلى   وتصنيفهم  الطالب  مستوى  معرفة  إلى  إضافة  كورونا،  جائحة  ظل  في  خاصة، 



 

 

ومنع   اإلحصائية،  التحليالت  إجراء  عملية  تسهيل  بجانب  مجموعات 
 . الغش وتحقيق الشفافية

العليا   الدراسات  كلية  مبنى  إليه  توصل  ما  آخر  متابعة  الجولة  تضمنت  وقد 
 . والبحوث البينية بالحرم الجامعي من جاهزية في األساسات والمكاتب والمعامل

التي تسعى جامعة   الكليات المهمة  الكلية تعد إحدى  الدكتور ماجد نجم أن هذه  وأوضح 
ية في مصر والمنطقة العربية تقدم البرامج  حلوان لتجهيزها بالشكل األمثل، فهى أول كل

العلمية   التخصصات  بين  والدمج  الربط  وتستهدف  البينية،  التخصصات  في  الدراسية 
المختلفة داخل جامعة حلوان وخارجها، من أجل تقديم برامج دراسية ذات طبيعة بينية،  

حلي واإلقليمى  وتعد الحاجة الملحة لمثل هذه البرامج استجابة لمتطلبات سوق العمل الم
والعالمي، من أجل إعداد وتنمية كوادر بشرية ذات مهارات مميزة ومعرفة متكاملة لديها  
والثقافة   والتكنولوجيا  الصناعة  مجاالت  في  المركبة  المشكالت  مع  التعامل  على  القدرة 

 . وخدمة المجتمع
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ث علمي على مستوى الجامعات جامعة حلوان تحصد المركز الثاني ألفضل بح

 المصرية

 مروة فهمي
م ٠٨:١2 - 2٠2١أبريل  ١٥الخميس،   

 
الع باإلدارة  العلمي  النشاط  إدارة  الشبا حصلت  لرعاية  حلوان بامة  المركز  جامعة  على 

الثاني الفضل بحث علمي والذي قدمه الطالبين فادي مصطفي إبراهيم عمر الطالب بالفرقة  
، والطالب عمرو مصطفي إبراهيم عمر  كلية الهندسة بحلوانبالثالثة قسم ميكاترونكس  

ثالثة قسم هندسة طبية بالكلية، وذلك عقب نشرهما مراجعة بحثية في الطالب بالفرقة ال
المقام بجامعة دمياط بعنوان: الترابط الدماغي الحاسوبي، وتمت    4مؤتمر علماء المستقبل  

المشاركة الطالبية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجارحي  
المشاركة الطالبية بالمؤتمر من خالل إدارة النشاط    عميد كلية الهندسة بحلوان، وجاءت

العلمي باإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت إشراف راشد عصام مدير عام اإلدارة  
  .العامة لرعاية الشباب ومدحت عالم مدير إدارة النشاط العلمي

نجم الدكتور وأشاد طالب ماجد  حلوان بأداء  المحافل  جامعة  مختلف  في  المشرف 
والمجاالت، وقال إن جامعة حلوان تزخر بالعديد من الكوادر الطالبية والعلمية وأعضاء  
في   العلمية  الطالبية  بالمشاركة  كبيراً  اهتماماً  تولي  يجعلها  ما  وهو  التدريس،  هيئة 

  . المؤتمرات فى مجاالت البحث العلمي

الدماغي  وتضم الترابط  تقنية  توفير  أهمية  للطالبين  المنشورة  البحثية  المراجعة  نت 
األجهزة  أو  الكمبيوتر  وأنظمة  الدماغ  نشاط  بين  مباشرة  اتصال  كطريقة  الحاسوبي 
اإللكترونية، بهدف مساعدة المرضى المصابين بإضطرابات عصبية عضلية مثل إصابة  

الت أو  الدماغية  السكتة  أو  الشوكي  الضموريالحبل  الجانبي  للعيش   (ALS) صلب 
  .كأشخاص عاديين والتفاعل مع البيئة الخارجية بشكل أفضل

https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329039/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329039/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329039/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329039/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329039/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329039/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88


 

 

كما تضمنت المراجعة البحثية شرح التركيب الدماغي وأمثلة لبعض  
أنماط اإلشارات الكهربية داخل دماغ اإلنسان البشري، باإلضافة إلى  

ال ألنظمة  طرق   BCI شرح  ذلك  في  المسب بما  قة  المعالجة 
الدماغية   واستخراج   اإلشارات  العديد من   وتصنيف  إلى  أيًضا  وتطرقت  فيها،  والتحكم 

النقاط األخرى مثل التقنيات واألدوات الحديثة من البرامج واألجهزة المستخدمة في هذا  
التطبيقات   وأخيًرا  واآللة  اإلنسان  بين  العالقة  بمستقبل  المتعلقة  والتحديات  المجال، 

قبلية مثل األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية باستخدام اإلشارات والتوجهات المست 
 الكشف المبكر عن بعض األمراض المزمنة كاألورام السرطاني الدماغية وطرق 
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