
 

 

 األحد المقبل.. دورة تدرٌبٌة عن االختبارات اإللكترونٌة بجامعة حلوان

ص 30:33 - 0302/ٌولٌو/30السبت    

 شارك طباعة

 كرٌم ناصر 

أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بـ جامعة حلوان، عن أعلن مركز تنمٌة قدرات 
والتً تهدف لتنمٌة قدرات ومهارات  0302مجموعة البرامج التدرٌبٌة لشهر ٌولٌو 

أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بالجامعة بالتعاون مع الكٌانات المختلفة بالجامعة كلٌ 
 .وفق تخصصه

  

بجامعة حلوان، إلى أنه على المهتمٌن  وأشار مركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس
بالدورات التدرٌبٌة من العاملٌن بالجامعة، متابعة صفحة المركز على موقع التواصل 

 . االجتماعى فٌسبوك لمعرفة خرٌطة الدورات الشهرٌة وطرق الحجز

  

 ، University Exams and Digital Questions ومن هذه الدورات دورة
ٌولٌو القادم، وٌحاضر  20-22صباحاً، ٌومً األحد واإلثنٌن ٌومً  ٩فً تمام الساعة 

بها الدكتورة رشا شرف الملحق الثقافً المصري السابق بالمملكة المتحدة واٌرلندا 
 .ومدٌر وحدة التخطٌط االستراتٌجى السابق بوزاره التعلٌم العالً والبحث العلمً

  

و"زووم" تطبٌقا لإلجراءات ” تاٌمز“ون الٌن عبر ابلكٌشن وتقام هذه الدورة بنظام اال
  . االحترازٌة للوقاٌة من فٌروس كورونا

https://www.elbalad.news/print.aspx?id=4875474
https://www.elbalad.news/writer/2364


 

 
 

كما نوه المركز بأن بدء تلقى طلبات االشتراك بالدورات التدرٌبٌة و ملئ 
عبر الموقع  6-00االستمارات الخاصة بالدورات ابتداء من ٌوم الثالثاء الموافق 

  . ان او عبر التقدم للجامعةااللكترونى لجامعة حلو

  

تحت رعاٌة الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة، والدكتورة منى  وٌتم تنفٌذ هذه الدورات 
فؤاد نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشٌمة 

 .مدٌر المركز

 

 
 ة حلوان جامع

 

اجتمع وفد من جامعة حلوان بمركز الصف والقرى التابعة مع  جدٌر بالذكر انه قد 
ممثلى قٌادات جمعٌات المجتمع المدنى، ومدٌر عام إدارة تعلٌم الكبار بمدٌنة الصف، 



 

وبعض موجهى اإلدارة التعلٌمٌة، ومسئولً الجمعٌات األهلٌة بمجلس المدٌنة، 
مسؤولٌن على المستوى الحكومى ومدٌرى المراكز الطبٌة وغٌرهم من ال

 <واألهلى

ٌأتً ذلك فً إطار الدور الحٌوي الذى ٌقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمٌة  
الدكتور  البٌئة بجامعة حلوان فً تنفٌذ المبادرة الرئاسٌة " حٌاة كرٌمة" تحت رعاٌة 
ون خدمة ماجد نجم رئٌس الجامعة، و الدكتور ممدوح مهدى نائب رئٌس الجامعة لشئ

  . المجتمع وتنمٌة

  

الدكتورة سناء حجازى مدٌر مركز رصد وحل المشكالت المجتمعٌة إلى  وأشارت 
الحوار المجتمعى دار مع األطراف المعنٌة حول دراسة احتٌاجات القرى وتقدٌرها  أن 

الجامعة فً تحقٌق التنمٌة الشاملة للمجتمعات الرٌفٌة، واالرتقاء بها  فً سبٌل إسهام 
واقتصادٌا، ولتوفٌر حٌاة كرٌمة لمواطنٌها فً قرى مركز الصف  قافٌا واجتماعٌا ث

بمحافظة الجٌزة، مؤكدة أهمٌة بناء القدرات للجمعٌات األهلٌة ألهمٌة دورها التكاملً 
 .مع المؤسسات الجامعٌة والمؤسسات الحكومٌة األخرى

  



 

 
 

 نائب رئٌس جامعة حلوان: مالبس الطالب فً حدود الذوق العام

م 20:20 - 0202/يوليه/20اجلمعة    

 
 الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان
 هناء بديع 

 

أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئٌس جامعة حلوان انه التوجد قٌود محددة تمنع الطالب 
معٌنة من المالبس أثناء تواجدهم داخل الحرم الجامعى، وأشار نائب من ارتداء أنواع 

رئٌس الجامعه أن الزى الموحد ٌكون بالنسبة للمدارس العسكرٌة وبعض المدارس 
 .المهنٌة، بٌنما الجامعات تترك الحرٌات للطالب على إال تتعدى الحدود المقبولة مجتمعٌا

 



 

نٌوز أن هناك بعض أنواع من  وأضاف الدكتور حسام فً تصرٌح خاص للبوابة
المالبس الممزقة بصورة الفتة أو ارتداء الشورت، وهو أمر غٌر مقبول داخل 
الحرم الجامعى وال ٌتفق مع التقالٌد الجامعٌة، أما فٌما عدا ذلك من المالبس 

 .المعتادة فتلك حرٌة شخصٌة للطالب
 

ر العام الالئق داخل الحرم وتابع نائب رئٌس الجامعة أن الطالب ٌجب أن ٌلتزم بالمظه
 .الجامعى نظرا لكونه ذات قدسٌة خاصة ال ٌمكن تجاهلها

 
واستطرد نائب رئٌس الجامعة بأن العالم كله ٌسمح بان تمارس الحرٌات فً الحدود 

 .المقبولة ألن التجاوز فً أى شىء مرفوض
 

لف الذوق وأوضح الدكتور حسام أنه فً حاله وجود أي حاله تجاوز فً الزى بما ٌخا
العام وٌتعارض مع العرف الجامعى ٌتم تنبٌه الطالب أوال ثم تحوٌله إلى تحقٌق فً حاله 
تكرار هذا التجاوز، وأضاف أن التنمر على زى طالب من وجهة نظر شخصٌة أو من 

 .منطلق ذوق شخصى أمر غٌر مقبول

  



 

 
 

 

جامعة حلوان: نعمل على حل المشكالت المجتمعٌة لدعم التنمٌة 

 المستدامة

م 22:22 - 0202/يوليو/20الجمعة    

 شار ك طباعة

 كريم ناصر 

ها حرصا على العديد من المبادرات المجتمعية بالمناطق المحيطة ب جامعة حلوان تنظم
  . تنميتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

  

تسهم فى تغيير  نه هذه المبادرات ا ،رئيس جامعة حلوان  الدكتور ماجد نجم  وصرح
وتطوير المجتمعات وتساعد على مواجهة المشكالت المجتمعية، و قال إن هذه المبادرات 
تسعى بالخبرات الميدانية لنشر ثقافة العمل التطوعي ليس ذلك فحسب إنما ليكتسب الشباب 

ى تشارك بنفسه المتطوع باسهاماته حب مجتمعه ووطنة فيتكرس لديه االنتماء العميق الذ
 .فى صنعه من خالل هذه المؤسسات

  

من فراغ وانماً تستمد  لمبادرات المجتمعية اليأتىوقال إن ما يتم من مساهمات فى كل ا
شيدة التي تنتهجها قيادتها العليا الجامعة أبجدياته من خطط الدولة الطموحة وسياساتها الر

يجب أن يكون   وفق فكر ورؤية ثاقبة بضرورة االستثمار في العنصر البشرى، وأنه
دور مجتمعى فى تنمية المناطق األكثر احتياجا، والسيما مبادرة ) حياة  لجامعة حلوان 

 .كريمة(من خالل استغالل أنشطة الجامعة المتعددة وخبرات أعضاء هيئة التدريس

 



 

 

 

  

  



 

 

 

تربٌة رٌاضٌة حلوان: نقدم برامج رفع اللٌاقة البدنٌة لاللتحاق بالكلٌات 
 العسكرٌة

 م 32:03 - 0302/ٌولٌو/30السبت 

 إسالم خالد 

 

 

قال الدكتور عماد العزباوي عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن بالهرم جامعة حلوان، إن 
 .كلٌة تقدم برنامج التأهٌل العسكري لاللتحاق بالكلٌات العسكرٌة والشرطة والرٌاضٌة



 

  

وصرح الدكتور "العزباوي" أن البرنامج ٌعمل على رفع اللٌاقة البدنٌة لدى 
المتقدم فً أقل مدة ممكنة وإعداده الجتٌاز االختبار الرٌاضً بجدارة مع برامج تدرٌبٌة 

ا ًٌ  .خاصة لضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالً المطلوب عسكرٌاً ورٌاض

  

ٌن على اجتٌاز قفزة الثقة القانونٌة تدرٌجٌاً وحتى واضاف أن البرنامج ٌؤهل المتدرب
اإلتقان، مضٌفاً أن البرنامج ٌتمٌز بتأهٌل وتدرٌب المشاركٌن بشكل واقعً على 
اإلختبارات ) البدنٌة ، والنفسٌة، والهٌئة من خالل متخصصٌن فً كل مجال من 

 .(المجاالت المختلفة

 

 

 

وأوضح عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن حلوان أن البرنامج تنظمه وحدة التأهٌل 
والرٌاضى،  البدنً بالكلٌة معتمدة على األسالٌب الحدٌثة فى التدرٌب والتأهٌل البدنً 
 . متعاونٌن مع نخبة متخصصة من أساتذة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن بالهرم

 
شهور، بحٌث تكون من السبت إلى  ٤لمدة  زة وتستمر تبدأ الدورات مع بداٌة اإلجا

 .صباحاً  ٧األربعاء أسبوعٌاً، من الساعة 

  

 وأعلنت الكلٌة أن هذه الدورات الجمٌع سواء كان من الكلٌة أو الجامعة او خارجهما

 : عن أي شًء وهو وأنه قد تم تخصٌص رقم تلٌفون االستفسار و االستعالم 
01006842700 - 01018312276 

 . وانه للحجز ٌمكن التوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة

  

 


