
 

 
أول أغسطس.. كلية التكنولوجيا والتعليم 

 جامعة حلوان تطلق برنامج تأهيل المعلمين

 

 2021/يوليو/24السبت  

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، فى االستعدادات لقبول دفعة   بدأت

جديدة من برنامج تأهيل المعلمين وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس  

، والدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية وذلك من بداية شهر  جامعة حلوان

 . 2021أغسطس 

 

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان إن  

برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة والتى  

 يجب أن تكون االرتقاء بمستوى المعلم المصرى.  

 

وصرح “لطفي” فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بأن برنامج تأهيل  

مين  يهدف إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة الكساب  المعل

هذه  الفئه  التأهيل الالزم  ألداء عملهم في تدريس المواد الفنية  وتنفيذ  

التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خالل أحدث الوسائل  

 التعليمية. 

 

 ت التمثيل واألزياء والتصميماألحد...آداب جامعة حلوان تبدأ حجز دورا 

 وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم إلى أن شروط التقدم للبرنامج كاآلتي:  

. أن  يكون الدارس حاصال على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي  ١

الدارس من العاملين   کونيالصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن  

 ة التعليم لمدة ال تقل عن ثالث سنوات متتالية. بالتدريس في وزار

 

 . ال يتم قيد الطالب بالكلية اال بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات . ٢

 



 

 

 . مدة  الدراسة ال تقل عن سبعة  فصول دراسية. ٣

 

  

 

 حلوان: دورات تدريبية خالل اإلجازة لتنمية مواهب الشباب واألطفال  جامعة

  

التابعة لجامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية خالل    الكليات الفنية  تنظم

فترة إجازة العام الدراسى للشباب واألطفال بهدف تنمية مهاراتهم واكسابهم  

 مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل. 

 

الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تولى اهتماما بالدورات  قال

التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطالب واكسابهم الخبرات الحديثة  

والتى تتوافق مع متطلبات العصر وتسرع من تنفيذ الخطة التكنولوجية، وإدخال  

 التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم. 

 

 

بالذكر أن جامعة حلوان وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع شركة  جدير

 أسمنت حلوان إحدى الشركات التابعة ألسمنت السويس. 

 

ذلك استمراًرا للدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة حلوان، بإشراف قطاع   جاء

خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل مركز رصد ودراسة المشكالت، وبرعاية  

جد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس  الدكتور ما

سناء حجازى    دكتورةالجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف ال

 مدير المركز. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
اليوم... معايير الجودة في العملية 

التدريسية دورة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس بجامعة حلوان

 

 2021/يوليو/25األحد  

،  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلواناعلن 

، والتي تهدف لتنمية قدرات  2021مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 

ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات  

 المختلفة بالجامعة كٌل وفق تخصصه. 

 

وتقام هذه الدورة بنظام االون الين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا  

 زية للوقاية من فيروس كورونا . لإلجراءات االحترا

 

ومن هذه الدورات دورة حول معايير الجودة في العملية التدريسية ، في تمام  

يوليو، وتحاضر بها الدكتورة   ٢٦ -٢٥صباح يومي األحد واالثنين  ٩الساعة 

 مها ابوحطب مدير وحدة الجودة بكلية التربية. 

 

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، 

والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  

الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء  

ادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات واإلدارات  هيئة التدريس والقي

 المركزية. 

 

 رئيس جامعة حلوان يطمئن على الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي خالل العيد 

تابع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان سير العمل بالعيادات الخارجية  

وشدد على   والطوارئ بمستشفى بدر الجامعي، خالل أيام عيد األضحى،

 ضرورة تقديم الخدمة الطبية للمرضى. 



 

 

 

  

 

 

 

وأكد ماجد نجم، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية وإجراء  

 العمليات الجراحية وقسطرة القلب والرعايات والقسم الداخلي. 

 

وأشار ماجد نجم إلى أن المستشفي تواصل عملها خالل اجازة عيد االضحي  

 بكامل طاقمها الطبي الستقبال الطوارئ. 

 

وأضاف نجم أنه تقرر رفع الطوارئ بمستشفيات جامعة حلوان، ونبه على  

األطباء والتمريض بضرورة التواجد في المستشفى الجامعي خالل إجازة  تواجد 

عيد األضحي لتقديم الخدمات الطبية الالزمة للمترددين مع ضرورة حسن  

 معاملة المرضى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
اليوم...تربية فنية جامعة حلوان تبدأ دورات 

 تدريبية األطفال فى الرسم والنحت

 2021/يوليو/25األحد  

 

جامعة حلوان اهتماما كبيرا في مجال الدورات التدريبية من خالل وتقديم    تولي

لطالب العديد من الدورات والورش  التدريبية التي تساهم في صقل مواهب ا

واكسابهم الخبرات الحديثة  والتي تتوافق مع متطلبات العص، ويأتى ذلك ضمن  

 خطة الجامعة لتقديم الدور المجتمعي التى تقوم به بجانب الدور التعليمي. 

 

وقال  الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان إن الكلية  

والخبرات المميزة، وأن ذلك يأتي في   تقدم دورات تدريبية الكتساب المهارات

إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية في تنمية المجتمع وخدمة البيئة  

وإيمانًا بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق  والوعي الفني لدى الشباب  

 والطالئع. 

 

بدأت دورات الدراسات الحرة لألطفال  وصرح الدكتور محمود حامد بأن الكلية 

 حيث تضم الدورة ورش مختلفة  وتشمل : 

 

 رسم -1

 تلوين   -2

 اشغال ورقية  -3

 نسيج  -4

 خزف  -5

 نحت  -6

 حلي -7

 

 



 

 

وأضاف عميد كلية التربية الفنية أن الدورة هذه الدورات  

الجميع سواء كان من الكلية أو الجامعة او خارجهما وتستمر  

خالل شهر يوليو واغسطس بواقع يومين في األسبوع ولمدة  

ثالث ساعات في اليوم، وأنه قد تم تخصيص رقم تليفون االستفسار و االستعالم  

لتوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية  عن أى شئ وانه للحجز يمكن ا

 البيئة بالكلية . 

 

يوليو وتستمر   25يبدأ اليوم دورة االطفال والتى تنطلق من اليوم االحد الموافق 

اسابيع بواقع   ٥أغسطس بحيث تكون مدة الدورة شهر واحد     ٢٤حتى الثالثاء 

 محاضرات .. محاضراتين أسبوعيا وفقا للجدول التالي :  ١٠

 

اجتماع مع السادة أولياء األمور    ٢٠٢١- ٧- ٢٥وم االفتتاحي األحد  الي

 واألطفال   ثم تبدأ محاضرة النحت. 

 

المحاضرة األولى فى الرسم،  ثم يستمر    ٢٠٢١ -  ٧ - ٢٦اليوم الثانى االثنين 

 األحد والثالثاء حتى نهاية الدورة وفقا للجدول   الحضور  بعد ذلك يومى

 

))يتم    ٢٠٢١ - ٨ - ٣٠يتم إقامة معرض ألعمال األطفال وافتتاحه االثنين 

 االلتزام بكافة الضوابط وطريقة التسليم والتى سيعلن عنها فى االجتماع (( 

 

 جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول اإلرشاد األكاديمي

قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان،  أعلن مركز تنمية 

، والتي تهدف لتنمية قدرات  2021مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 

ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات  

 المختلفة بالجامعة كٌل وفق تخصصه. 

 

إبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا   وتقام هذه الدورة بنظام األون الين عبر 

 لإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا . 

 

و من هذه الدورات دورة تدريبية حول اإلرشاد األكاديمي  الساعة الخامسة  

 . 2021يوليو   28و27مساء  حتى العاشرة مساء بنظام الـ"أون الين" يومي 



 

 

 
 

تجارة حلوان تعلن فتح باب القبول ببرنامج 

الدراسات العليا األكاديمية في نظم معلومات 

 PBISاألعمال 

 2021/يوليو/25األحد  

كلية التجارة وادارة االعمال جامعة حلوان عن فتح باب القبول ببرنامج   علنتأ

للعام الجامعي   PBISعمال الدراسات العليا األكاديمية في نظم معلومات األ

 وذلك للمراحل الثالث ) دبلوم، ماجستير، دكتوراه(.  ٢٠٢٢/ ٢٠٢١

 

حيث تميزت كلية التجارة وإدارة األعمال بالجامعة بالسبق في انشاء برنامج   

نظم معلومات األعمال وتقديمه للطالب تحت رعاية األستاذ الدكتور ماجد نجم  

ية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  واألستاذة الدكتورة مني فؤاد عط 

والبحوث، ومن خالل األستاذة الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية 

 التجارة. 

 

أكد  األستاذ الدكتور ماجد نجم على تميز برامج جامعة حلوان المتخصصة  

والفريدة وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل الطالب للدخول  

 للمنافسة من خالل خطة أكاديمية ومناهج دراسية على أعلى مستوى. 

 

وتشير األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  

والبحوث على أن هذه البرامج تناسب احتياجات الدارسين من تعليم متميز  

الحديثة والمتسارعه في   ومتفرد لمن أراد تطوير ذاته ومهاراته وفقا للتطورات

 كافة مجاالت العمل. 

 

أضافت األستاذة الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة انه تم انشاء    َ  َ
البرنامج بحيث يتطلع للمنافسة المحلية واالقليمية والعالمية، في مجال  

تكنولوجيا ونظم معلومات األعمال في ضوء معايير الجودة المتبعة، حيث يعمل  

 على إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمهارات والمعلومات الالزمة   البرنامج



 

 

 

 

 

الحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى واإلقليمى والدولي في مجال  

 تكنولوجيا ونظم معلومات األعمال.

 

يتميز البرنامج بالدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويحصل الدارس على درجة  

دة، ويحصل على درجة الماجستير بعد  ساعة معتم ٣٠الدبلوم بعد اجتياز 

ساعة معتمدة، ويحصل الدارس على درجة دكتوراه الفلسفة بعد   ٤٨اجتياز 

 ساعه معتمدة. ٦٠إكمال 

 

ويقوم بالتدريس نخبة من المتخصصين من كلية التجارة وادارة االعمال عالوة 

لك على نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى من الجامعة وكذ

من الجامعات األخرى، الذين شغلوا مناصب أخرى متعددة، و يمتلكون العديد  

من الخبرات األكاديمية المتعددة، فضال عن الدراية الكاملة بكل ما هوا جديد في  

 نظم معلومات األعمال.

 

جدير بالذكر أن النظام المتبع في الدراسة هو الساعات المعتمدة حيث يتم  

امعي من خالل فصلين دراسيين ومدة الفصل الدراسي من  الدراسة في العام الج

اسبوع بما في ذلك فترة االمتحانات، ويجوز عقد فصل دراسي   ١٧:  ١٥

صيفي بعد استيفاء شروط خاصة وقواعد إدارية منظمة لذلك بعد موافقة  

 مجلس الكلية. 

 

الك، وتكون الدراسة في البرنامج باللغة االنجليزية وذلك بمقر البرنامج بالزم

ويمنح الدارس درجات الدبلوم في نظم معلومات األعمال، الماجستير في نظم  

 معلومات األعمال، دكتوراه الفلسفة في نظم معلومات األعمال. 

 

وهناك عدد من األوراق المطلوبة من المتقدمين لإللتحاق وهي اصل شهادة  

لمن   البكالوريوس وصورتين منها، اصل شهادة المعادلة وصورتين منها )

 ليس خريج جامعة حكومية(، اصل شهادة ميالد رقم قومي وصورتين منها،  

 



 

 

 

 

 

واصل شهادة الموقف من التجنيد وصورتين منها، وصورتين للبطاقة  

 صور شخصية.  ١٠الشخصية، 

 

ويمكن للطالب الراغبين فى االلتحاق بالبرنامج الدخول على الصفحة والحصول  

 ت عن البرنامج: على المزيد من المعلومات واالستفسارا

https://www.facebook.com/PBIS.Helwan.Univeristy.Officia
l/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

"تجارة حلوان" تعلن فتح باب القبول ببرنامج 

الدراسات العليا األكاديمية في نظم معلومات 

 PBISاألعمال 

 

كلية التجارة وادارة األعمال جامعة حلوان عن فتح باب القبول ببرنامج  أعلنت 

للعام الجامعي   PBISالدراسات العليا األكاديمية في نظم معلومات األعمال 

مراحل الثالث ) دبلوم، ماجستير، دكتوراه(، حيث  وذلك لل ٢٠٢٢/ ٢٠٢١

تميزت كلية التجارة وإدارة األعمال بالجامعة بالسبق في إنشاء برنامج نظم  

معلومات األعمال وتقديمه للطالب تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتورة  

مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومن خالل  

 ة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة.  الدكتور

 

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، تميز برامج جامعة حلوان  

المتخصصة والفريدة وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل الطالب  

 للدخول للمنافسة من خالل خطة أكاديمية ومناهج دراسية على أعلى مستوى.  

 

العليا   وتشير الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات

والبحوث، إلى أن هذه البرامج تناسب احتياجات الدارسين من تعليم متميز  

ومتفرد لمن أراد تطوير ذاته ومهاراته وفقا للتطورات الحديثة والمتسارعة في  

 كافة مجاالت العمل.  

 

وأضافت الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة انه تم انشاء البرنامج بحيث  

لمحلية واالقليمية والعالمية، في مجال تكنولوجيا ونظم  يتطلع للمنافسة ا

معلومات األعمال في ضوء معايير الجودة المتبعة، حيث يعمل البرنامج على  

إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمهارات والمعلومات الالزمة الحتياجات سوق  

العمل على المستوى المحلى واإلقليمى والدولي في مجال تكنولوجيا ونظم  

 ومات األعمال.معل



 

 

 

 

 

يتميز البرنامج بالدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويحصل الدارس على درجة  

ساعة معتمدة، ويحصل على درجة الماجستير بعد   ٣٠الدبلوم بعد اجتياز 

ساعة معتمدة، ويحصل الدارس على درجة دكتوراه الفلسفة بعد   ٤٨اجتياز 

 ساعة معتمدة. ٦٠إكمال 

 

من المتخصصين من كلية التجارة وادارة االعمال عالوة ويقوم بالتدريس نخبة 

على نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى من الجامعة وكذلك 

من الجامعات األخرى، الذين شغلوا مناصب أخرى متعددة، ويمتلكون العديد من  

في نظم  الخبرات األكاديمية المتعددة، فضال عن الدراية الكاملة بكل ما هو جديد  

 معلومات األعمال.

 

جدير بالذكر أن النظام المتبع في الدراسة هو الساعات المعتمدة حيث يتم  

الدراسة في العام الجامعي من خالل فصلين دراسيين ومدة الفصل الدراسي من  

اسبوعا بما في ذلك فترة االمتحانات، ويجوز عقد فصل دراسي   ١٧:  ١٥

عد إدارية منظمة لذلك بعد موافقة  صيفي بعد استيفاء شروط خاصة وقوا

 مجلس الكلية. 

 

وتكون الدراسة في البرنامج باللغة االنجليزية وذلك بمقر البرنامج بالزمالك، 

ويمنح الدارس درجات الدبلوم في نظم معلومات األعمال، الماجستير في نظم  

 معلومات األعمال، دكتوراه الفلسفة في نظم معلومات األعمال. 

 

ن األوراق المطلوبة من المتقدمين لاللتحاق وهي اصل شهادة  وهناك عدد م

البكالوريوس وصورتين منها، اصل شهادة المعادلة وصورتين منها ) لمن  

ليس خريج جامعة حكومية(، اصل شهادة ميالد رقم قومي وصورتين منها،  

واصل شهادة الموقف من التجنيد وصورتين منها، وصورتين للبطاقة  

 شخصية.   صور  ١٠الشخصية، 

 

 



 

 

 

 

 

ويمكن للطالب الراغبين فى االلتحاق بالبرنامج الدخول على الصفحة والحصول  

على المزيد من المعلومات واالستفسارات عن البرنامج:  

https://www.facebook.com/PBIS.Helwan.Univeristy.Officia
l/ 

 

 

 


