
 
 
 

 

المجلس األعلى للجامعات يعلن نتائج كلية التمريض جامعة 
 حلوان

ص 09:38 2021يوليه  26اإلثنني،   

نجامعة حلوا  

ى كتب ـ محمد صبح  
أعلنت جامعة حلوان، أنه في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفى ظل الخطة  

األستراتيجية لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، لمواكبة التطور 
التكنولوجي ونظم االختبارات اإللكترونية، تم إعالن نتائج كلية التمريض ومعهد  

ات بأكملها إلكترونية  فنى تمريض كأول كلية ومعهد فى مصر أجروا االختبار
 .والبث من خالل المجلس األعلى للجامعات

 
تحرص على مواكبة التطور  جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم أن   أوضح 

التكنولوجي ونظم االختبارات االلكترونية حيث تعد أحد الوسائل الحديثة لقياس  

http://www.youm7.com/5401001
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عملية التعليمية باستخدام األجهزة الذكية وتقييم مخرجات ال
بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها   المحمولة وتتميز

وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية. يأتي ذلك في ضوء  
توجيهات األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

تدريجيًا إلى اختبارات إلكترونية في جميع   بشأن تحويل االختبارات الورقية
 .كليات الجامعة

 
الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة فى بيان صادر    فى السياق ذاته أكد 

عن الجامعة ، أنه تم إعالن نتائج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض لجميع  
الجامعة  الفرق الدراسية وذلك بعد تجربة االختبارات االلكترونية، موضحا أن

قد مجهزة بمعامل االختبارات االلكترونية التى تتناسب مع أعداد الطالب لع
االمتحانات اإللكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة )القطاع الصحي(، 

إضافة إلى أنه تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكادر اإلدارى  
ظمة االلكترونيةوالفنى لمستجدات تحديث وتطوير األن  . 

 
الدكتورة صفاء صالح عميد كلية التمريض أن كلية التمريض كان لها    أفادت

السبق فى ذلك حيث كانت أولى كليات جامعة حلوان تطبيقاً لالختبارات 
 .اإللكترونية التى تبث من المجلس األعلى للجامعات

امل في يأتى ذلك فى ٱطار االنطالق التدريجي نحو التحول الرقمى الش 
منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية، هذا وقد  
قدمت عميدة الكلية التهنئة للطالب عقب ظهور النتيجة، متمنيه لهم مزيد من  

 . النجاح والتفوق فى حياتهم العلمية والعملية
  

  



 

 

 
 

اداب حلوان تناشد طالب الفرق النهائية سرعة سداد 
 المصروفات الدراسية الستكمال أوراق التخرج

ص  03:00 - 2021/يوليو/26اإلثنين    

 
 كريم ناصر  

أعنلت كلية االداب بجامعة حلوان انه على طالب الفرق النهائية بكافة االقسام  
التخرج الستخراجها فى اسرع وقت فور اعالن   شهادة سرعة استكمال اوراق 

 .نتائج االمتحانات

 
جامعة حلوان انه على الطالب  وصرح مسؤلى شئون الطالب بكلية االداب 

ونيا او عن طريق الجامعة لسهولة سرعة سداد المصروفات الدراسية الكتر
اهرواستخراج شهادة التخىج و الحصول على نتيجة العام الدراسية فور ظه  . 
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 جامعة حلوان  

 

 
موقع   بيناتهم الكترونيا عبر  كما تم التنبيه على ضرورة تسجيل الطالب 

الستكمال ملئى البيانات الخاصة بهم منوهين على   الجامعة لبرنامج الفراعتة 
 . الطالب بضرورة التاكد من صحة البيانات 

https://www.elbalad.news/4900412
https://www.elbalad.news/4900412
https://www.elbalad.news/4899212
https://www.elbalad.news/4899212
https://www.elbalad.news/4899212
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و اشار الى انه يجب على كافة طالب الفرق النهائية  

قع االلكترونىالبيانات التالية على المو رفع   

  صورة من شهادة ميالد الطالب -
  صورة شصحية -

 صورة بطاقة الطالب -

 

كما تم التنبيه على الطالب الذكور بضرورة التقدم لدورة التربية العسكرية حيث 
 . انها شرط من شروط التخرج

  

جدير بالذكر انه نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة  
ان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي  حلو

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش "فن الديكوباج"  
 .للمبتدئين

عقدت الورش الفنية أون الين وفقا لإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس 
الدورة التدريبية األولى )   كورونا المستجد وذلك علي مدار يومين وشارك في

( متدرب، وذلك تحت  ٣٩( متدرب، وشارك في الورشة التدريبية الثانية ) ٢١
اشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  
والدكتورة مها ابو حطب رئيس قسم رياض األطفال، والدكتورة سامية نصيف  

وطرق تدريس التربية الفنيةتوفيق استاذ مساعد مناهج  . 

 
ويعد فن الديكوباج هو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية يتميز فن  

الديكوباج بأنه فن سهل رائع، إذ يمكن باستخدام خامات بسيطة وقديمة الحصول  
على لوحات فنية جميلة والحصول على قطعة أثاث بمظهر جديد مثل  

ق الخزفية وغيرها، والتي تكتسب مظهرا فنيا المزهريات، والصناديق، واألطبا
ل يشبه األعمال اليدوية الحرفية ، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مث



 

 

، أو الفخار، ويتفرع فن  الخشب، أو الكرتون، أو المعدن
الديكوباج لثالث أنواع هي نحت الفرنيش، نحت الزجاج، 

 والديكوباج ثالث األبعاد أو الديكوباج البارز 

  



 

 

 

 

 جامعة حلوان تنظم دورات تدريبية عن إنشاء
 وتشغيل بنوك األسئلة ألعضاء هيئة التدريس 

ص  11:28 2021يوليه  26اإلثنين،   

 الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

 كتب ـ محمد صبحى
 مشاركة

•  
 اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ماجد  الدكتور   أعلن مركز القياس والتقويم الطالبي بجامعة حلوان، تحت رعاية
نجم عن عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين  

والمعيدين أون الين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية الالزمة للترقية التي  
الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز  يقدمها المركز تحت إشراف . 

 
تحصيلية المقالية تتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة االختبارات ال

  2:  1والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك يومي األحد واالثنين 
، وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي  2021أغسطس 



 

 

الداء المتعلم، واستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها،  
قتراح بعض  وتقديم نقداً الساليب وعمليات التقويم الحالية، وا

التحوالت الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف  
على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، واستنتاج دواعي تطوير تقويم  

أداء الطالب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار االستجابة ومميزاتها وعيوبها  
قياس كل من  وكيفية صياغة هذه األسئلة بمهارة وتصميم بطاقة مالحظة ل

 . الجوانب العملية والوجدانية
 

كذلك دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك األسئلة خالل يومي  
وتهدف إلى التعرف على مفهوم   2021أغسطس  5: 4األربعاء والخميس 

بنوك األسئله والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك األسئله  
ية متكافئة وإدارة منظومة بنوك االسئله وإعداد نماذج اختبار  

  
  



 

 

 

 

جامعة حلوان تنظم دورات تدريبية عن بنوك األسئلة 

 واألختبارات التحصيلية ألعضاء هيئة التدريس 

ص  11:08 - 2021/يوليو/26اإلثنين    

 
 اسالم خالد - كريم ناصر  

أعلن مركز القياس والتقويم الطالبي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد  
نجم عن عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين  

والمعيدين أون الين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية الالزمة للترقية التي  
الزهيري مدير المركز يقدمها المركز تحت إشراف األستاذ الدكتور إبراهيم . 
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تتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة االختبارات التحصيلية المقالية  
أغسطس    ٢:    ١والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك يومي األحد واإلثنين  

إل٢٠٢١ وتهدف  ألداء  ،  التربوي  والتقويم  التعلم  نواتج  مفهوم  على  التعرف  ى 
نقد وتقديم  ومؤشراتها،  التعلم  نواتج  تقويم  معايير  واستنتاج  ألساليب   المتعلم، 

تقويم   لتطوير  الضرورية  التحوالت  بعض  اقتراح  و  الحالية،  التقويم  وعمليات 
معي، واستنتاج نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجا

دواعي تطوير تقويم أداء الطالب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار االستجابة  
ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه األسئلة بمهارة وتصميم بطاقة مالحظة  
لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن  

التالي الرابط   : طريق 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-

cpv2w7-dvkbV-PPzwyqvTR0dr4VbhtzC-
RfDfpznsiaEw/viewform?usp=sf_link 

كذلك دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك األسئلة خالل يومي  
وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك    ٢٠٢١أغسطس  ٥: ٤األربعاء والخميس 

إنشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك األسئلة وإعداد  األسئلة والهدف من 
نماذج إختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك األسئلة ويتم التسجيل بالدورة من  

 :خالل الرابط التالي
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y
3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/vi

ewform?usp=sf_link. 

  



 

 

 

 

أول كلية للتمريض تعقد االختبارات إلكترونيا.. إعالن نتائج 
 «»تمريض حلوان

ص  09:24 - 2021/يوليو/26اإلثنين    

 

 إسراء جمال 
  

أعلنت جامعة حلوان، اليوم اإلثنين، نتائج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض  
كأول كلية ومعهد فى مصر أجروا االختبارات بأكملها إلكترونية والبث من  

خالل المجلس األعلى للجامعات، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي 
ماجد نجم رئيس   وفى ظل الخطة اإلستراتيجية لجامعة حلوان برئاسة الدكتور

 .الجامعة لمواكبة التطور التكنولوجي ونظم االختبارات اإللكترونية
وأوضح نجم أن جامعة حلوان تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم  
االختبارات اإللكترونية حيث تعد أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات 

لمحمولة وتتميز بالمرونة والكفاءة في العملية التعليمية باستخدام األجهزة الذكية ا
 .جميع مراحل تطبيقها وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية

في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي  يأتي ذلك 
ث العلمي، بشأن تحويل االختبارات الورقية تدريجيًا إلى اختبارات والبح 

الجامعةإلكترونية في جميع كليات  . 
فى السياق ذاته، أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة أنه تم إعالن  

نتائج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض لجميع الفرق الدراسية وذلك بعد  
تجربة االختبارات االلكترونية، موضحا أن الجامعة مجهزة بمعامل االختبارات 

عقد االمتحانات اإللكترونية  اإللكترونية التى تتناسب مع أعداد الطالب ل 
للمقررات الدراسية بكليات الجامعة )القطاع الصحي(، إضافة إلى أنه تم تنظيم  

https://www.dostor.org/writer/1147
https://www.dostor.org/writer/1147
https://www.dostor.org/writer/1147


 

 

العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكادر اإلدارى والفنى  
 .لمستجدات تحديث وتطوير األنظمة اإللكترونية

وأفادت الدكتورة صفاء صالح عميد كلية التمريض أن كلية  
يض كان لها السبق فى ذلك حيث كانت أولى كليات جامعة حلوان تطبيقاً  التمر

  .لالختبارات اإللكترونية التى تبث من المجلس األعلى للجامعات
يأتى ذلك فى إطار االنطالق التدريجي نحو التحول الرقمى الشامل في منظومة 

 .التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية
قدمت عميدة الكلية التهنئة للطالب عقب ظهور النتيجة، متمنية لهم مزيد من  و

 . النجاح والتفوق فى حياتهم العلمية والعملية
  



 

 

 
 

 

جامعة حلوان: إعالن نتائج االختبارات اإللكترونية لتمريض  
 حلوان والمعهد الفني

 طباعة

 
ن جامعة حلوا  

س عمر فار   

ص 11:52 -  2021يوليه   26ص | آخر تحديث: اإلثنين   11:52  - 2021يوليه  26نشر في: اإلثنين   
أعلنت جامعة حلوان نتائج اختبارات كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض،  

 .والتي تم إجرائها إلكترونيا وبثت من خالل المجلس األعلى للجامعات

https://www.shorouknews.com/news/print.aspx?cdate=26072021&id=3a7559ce-e445-460a-bd5a-70bcd1e1e264


 

 

 
وأوضح الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن  

جامعة حلوان تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم  
رونية، حيث تعد أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات االختبارات اإللكت

العملية التعليمية باستخدام األجهزة الذكية المحمولة وتتميز بالمرونة والكفاءة في 
 .جميع مراحل تطبيقها وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية

 
العالي  ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم

والبحث العلمي، بشأن تحويل االختبارات الورقية تدريجيًا إلى اختبارات 
 .إلكترونية في جميع كليات الجامعة

 
فيما أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أنه تم إعالن نتائج كلية  
التمريض والمعهد الفني للتمريض لجميع الفرق الدراسية، وذلك بعد تجربة  

ت اإللكترونية، موضحا أن الجامعة مجهزة بمعامل االختبارات االختبارا
اإللكترونية التي تتناسب مع أعداد الطالب لعقد االمتحانات اإللكترونية  

للمقررات الدراسية بكليات الجامعة القطاع الصحي، إضافة إلى أنه تم تنظيم  
دات تحديث  العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكادر اإلداري والفني لمستج 

 .وتطوير األنظمة اإللكترونية
 

وقالت الدكتورة صفاء صالح عميد كلية التمريض، إن كلية التمريض كان لها 
السبق في ذلك، حيث كانت أولى كليات جامعة حلوان تطبيقاً لالختبارات 

 .اإللكترونية التي تبث من المجلس األعلى للجامعات
 

التدريجي نحو التحول الرقمي الشامل وأضافت: "يأتى ذلك في إطار االنطالق 
في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية، وفقا للمعايير العالمية، هذا  

 وقد قدمت عميدة الكلية التهنئة للطالب عقب ظهور النتيجة
  



 

 

 

 

مريض كأول كلية أجرت جامعة حلوان: إعالن نتائج الت
 االختبارات اإللكترونية بالجامعات 

26 -7 -2021  | 10:42 

 
 جامعة حلوان 

 محمود سعد 



 

 

أعلنت جامعة حلوان، أنه تم إعالن نتائج كلية التمريض ومعهد  
مصر فى  ومعهد  كلية  كأول  تمريض  االختبارات  أجروا فنى 

 بأكملها إلكترونية والبث من خالل المجلس األعلى للجامعات، 

 
 
 
  

أوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان تحرص على   
مواكبة التطور التكنولوجي ونظم االختبارات اإللكترونية حيث تعد أحد الوسائل  

قياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام األجهزة الذكية المحمولة الحديثة ل
تطوير   في  يساهم  ما  وهو  تطبيقها  مراحل  جميع  في  والكفاءة  بالمرونة  وتتميز 

 العملية التعليمية. 

ذلك   العالي    يأتي  التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد  الدكتور  توجيهات  ضوء  في 
ختبارات الورقية تدريجيًا إلى اختبارات إلكترونية والبحث العلمي بشأن تحويل اال

 في جميع كليات الجامعة.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة أنه تم إعالن نتائج  
تجربة  بعد  وذلك  الدراسية  الفرق  لجميع  تمريض  فنى  ومعهد  التمريض  كلية 

مجه الجامعة  أن  موضحا  اإللكترونية،  االختبارات االختبارات  بمعامل  زة 
اإللكترونية التى تتناسب مع أعداد الطالب لعقد االمتحانات اإللكترونية للمقررات 
الدراسية بكليات الجامعة )القطاع الصحي(، إضافة إلى أنه تم تنظيم العديد من  
وتطوير   تحديث  لمستجدات  والفنى  اإلدارى  الكادر  لتأهيل  التدريبية  الدورات 

 نية. األنظمة اإللكترو

التمريض كان لها  التمريض أن كلية  أفادت الدكتورة صفاء صالح عميدة كلية 
لالختبارات   تطبيقاً  حلوان  جامعة  كليات  أولى  كانت  حيث  ذلك  فى  السبق 

  اإللكترونية التى تبث من المجلس األعلى للجامعات.

 يأتى ذلك فى إطار االنطالق التدريجي نحو التحول الرقمى الشامل في منظومة  
 التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.

https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=&version=v2&cid=50818&did=4509&uid=07b4f0f6-5574-11eb-b59d-2af6a7b252a3&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIwN2I0ZjBmNi01NTc0LTExZWItYjU5ZC0yYWY2YTdiMjUyYTMiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiNDEuMzMuMTY0LjkwIiwiYWlkIjo1MDgxOCwiY2lkIjoxNjk0MCwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wNTI5LCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoxMiwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6MCwiZXhwIjoxNjI3Mjk4OTg5fQ.vLePv0q4wroC7TabD-MZronlQGoPKfNpQooMm-mPg_s&adurl=https%3A%2F%2Fhealth-area.com%2Ffors-test%2F&wid=wi-6593&box_id=1&request_id=64352e23-ee03-11eb-9257-5620a03ee587&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fgate.ahram.org.eg%2FNews%2F%2F2875873.aspx
https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=&version=v2&cid=50818&did=4509&uid=07b4f0f6-5574-11eb-b59d-2af6a7b252a3&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIwN2I0ZjBmNi01NTc0LTExZWItYjU5ZC0yYWY2YTdiMjUyYTMiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiNDEuMzMuMTY0LjkwIiwiYWlkIjo1MDgxOCwiY2lkIjoxNjk0MCwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wNTI5LCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoxMiwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6MCwiZXhwIjoxNjI3Mjk4OTg5fQ.vLePv0q4wroC7TabD-MZronlQGoPKfNpQooMm-mPg_s&adurl=https%3A%2F%2Fhealth-area.com%2Ffors-test%2F&wid=wi-6593&box_id=1&request_id=64352e23-ee03-11eb-9257-5620a03ee587&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fgate.ahram.org.eg%2FNews%2F%2F2875873.aspx


 

 

و قدمت عميدة الكلية التهنئة للطالب عقب ظهور النتيجة، متمنية  
 لهم مزيد من النجاح والتفوق فى حياتهم العلمية والعملية.

  



 

 

 

 

ول كلية للتمريض تعقد االختبارات إلكترونيا.. إعالن نتائج ا

 «»تمريض حلوان

 مروة فهمياإلثنني،  26  يوليه 2021 -  09:24 ص 

   

أعلنت جامعة حلوان، اليوم اإلثنين، نتائج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض  
أول كلية ومعهد في مصر أجروا االختبارات بأكملها إلكترونية والبث من  ك

ت خالل المجلس األعلى للجامعا  
 

ستراتيجية  وذلك في ٕاطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفى ظل الخطة اإل 
الدكتور ماجد نجم لمواكبة التطور التكنولوجي ونظم   لجامعة حلوان برئاسة 

 .االختبارات اإللكترونية

مواكبة التطور   الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تحرص على  أوضح 
م االختبارات االلكترونية حيث تعد أحد الوسائل الحديثة لقياس  التكنولوجي ونظ

األجهزة الذكية المحمولة وتتميز   عملية التعليمية باستخدام  وتقييم مخرجات ال
بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يساهم في تطوير العملية  

  .التعليمية

في ضوء توجيهات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث  يأتي ذلك 
ٕالى اختبارات ٕالكترونية في  العلمي بشأن تحويل االختبارات الورقية تدريجيًا 

 .جميع كليات الجامعة

الدكتور حسام رفاعى نائب رٔيس الجامعة، أنه تم إعالن   فى السياق ذاته أكد 
نتائج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض لجميع الفرق الدراسية وذلك بعد  

 تجربة االختبارات االلكترونية، موضحا أن الجامعة مجهزة بمعامل االختبارات

https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A


 

 

االلكترونية التي تتناسب مع إعداد الطالب لعقد االمتحانات 
اإللكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة )القطاع  

الصحي(، ٕاضافة ٕالى أنه تم تنظيم العديد من الدورات  
تحديث وتطوير األنظمة   التدريبية لتأهيل الكادر اإلداري والفني لمستجدات 

 . االلكترونية

لدكتورة صفاء صالح عميد كلية التمريض أن كلية التمريض كان لها  ا أفادت 
السبق في ذلك حيث كانت أولي كليات جامعة حلوان تطبيقاً لالختبارات 

 .اإللكترونية التي تبث من المجلس األعلى للجامعات

يأتي ذلك في إطار االنطالق التدريجي نحو التحول الرقمي الشامل في منظومة 
ان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية، هذا وقد قدمت  التعليم لضم

لنجاح النتيجة، متمنية لهم مزيدا من ا عميدة الكلية التهنئة للطالب عقب ظهور

 .والتفوق فى حياتهم العلمية والعملية
  

 

  

". 
  



 

 

 

 

ية عن بنوك األسئلة جامعة حلوان تنظم دورات تدريب

 واألختبارات التحصيلية ألعضاء هيئة التدريس

ص  11:08 - 2021/يوليو/26اإلثنين    

  
 اسالم خالد - كريم ناصر  

ي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد  أعلن مركز القياس والتقويم الطالب
ريبية ألعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين  نجم عن عقد دورات تد

والمعيدين أون الين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية الالزمة للترقية التي  
 .يقدمها المركز تحت إشراف األستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز
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ت التدريبية المقدمة بجامعة حلوان دورة ارود لا نمضتت
ية وفق جدول  االختبارات التحصيلية المقالية والموضوع

أغسطس   ٢:  ١المواصفات وذلك يومي األحد واالثنين 
٢٠٢١. 

م نواتج التعلم والتقويم التربوي الداء المتعل   

وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي الداء المتعلم، و   
ت  راتها، وتقديم نقداً الساليب وعمليااستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤش

التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحوالت الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم،  
والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، و استنتاج دواعي  

تطوير تقويم أداء الطالب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار االستجابة 
ة وتصميم بطاقة مالحظة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه األسئلة بمهار

  . لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية

 :ويتم التسجيل في الدورة التدريبية بجامعة حلوان عن طريق الرابط التالي
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-cpv2w7-

dvkbV-PPzwyqvTR0dr4VbhtzC-

RfDfpznsiaEw/viewform?usp=sf_link  

كذلك دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك األسئله خالل يومي  
وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك    ٢٠٢١أغسطس  ٥: ٤األربعاء والخميس 

األسئله والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك األسئله وإعداد  
  .نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك االسئلة

 :ويتم التسجيل بالدورة بجامعة حلوان من خالل الرابط التالي 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi

6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform

?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-cpv2w7-dvkbV-PPzwyqvTR0dr4VbhtzC-RfDfpznsiaEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-cpv2w7-dvkbV-PPzwyqvTR0dr4VbhtzC-RfDfpznsiaEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-cpv2w7-dvkbV-PPzwyqvTR0dr4VbhtzC-RfDfpznsiaEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

تعلم طرق الكتابة الصحفية وكتابة السيناريو ورشة تدريبية بـ 

 آداب حلوان

ص   02:00  -  2021/يوليو/ 26اإلثنني    

 
 إسالم خالد  

تولي جامعة حلوان اهتماما كبيرا في مجال الدورات التدريبية من خالل وتقديم  
التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطالب   العديد من الدورات والورش 

والتي تتوافق مع متطلبات العصر، ويأتي ذلك   واكسابهم الخبرات الحديثة 
بجانب الدور التعليمي ضمن خطة الجامعة لتقديم الدور المجتمعي التى تقوم به . 

  

يقدم مركز اللغات واالغراض المتخصصة بكلية اآلداب جامعة حلوان تحت 
الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد الكلية   رعاية 

مجموعة من الدورات والورش الفنية المتخصصة التي يقدمها قسم المسرح 
 .بالكلية

 
ورشة كتابة إبداعية كتابة درامية   ة دورة تدريبية الدورات التدريبي ومن ضمن 

 .وسيناريو سينمائي وتليفزيوني، وإذاعي، وكتابة صحفية وإعداد برامج فنية

 

https://www.elbalad.news/writer/2346
https://www.elbalad.news/writer/2346
https://www.elbalad.news/writer/2346
https://www.elbalad.news/4900329


 

 

 
 .. 

الدكتورة مها حسنى عميد كلية اآلداب إلى أن الدورات متخصصة في  تشير  و
مجال علوم المسرح لتنمية قدرات الطالب والمتخصصين في هذا المجال 

 .المتميز واإلبداعي

https://www.elbalad.news/4900329
https://www.elbalad.news/4900329
https://www.elbalad.news/4900329


 

 

  

الدكتورة دعاء عامر  وتعقد الورش التدريبية تحت إشراف 
سطس  أغ ٢٥وحتى  ٢٠٢١يوليو   ٢٥رئيس قسم المسرح اعتبارا من يوم 

ساعة بواقع يومين أسبوعيا، وتستهدف   ٢٤على أن تعقد الورشة لمدة  ٢٠٢١
الدورة التدريبية الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين من  

 .داخل جامعة حلوان

  

وعلى الراغبين فى الحجز واالستعالم التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية 
  .اآلداب بالمبني الرئيسي

 
جدير بالذكر انه قد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة 
حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي  
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش "فن الديكوباج"  

 .للمبتدئين

  

عقدت الورش الفنية أون الين وفقا لإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس 
كورونا المستجد وذلك علي مدار يومين وشارك في الدورة التدريبية األولى )  

( متدرب، وذلك تحت  ٣٩( متدرب، وشارك في الورشة التدريبية الثانية ) ٢١
جتمع وتنمية البيئة،  اشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة الم

والدكتورة مها ابو حطب رئيس قسم رياض األطفال، والدكتورة سامية نصيف  
 .توفيق استاذ مساعد مناهج وطرق تدريس التربية الفنية

 

  



 

 

 روقـــــلشا
 2021-7-26التاريخ:            نني                 الثااليوم :

 
 

 


