
 
 

 

 

 
 

جامعة حلوان تطرح برنامج الفراعنة إلدارة شئون الطالب والدراسات 

 العليا 

 ص 11:43 - 2021يوليه  04األحد،  مروة فهمي
 

الجامعة برنامج الفراعنة  رئيس ماجد نجم الدكتور  تطرح جامعة حلوان برئاسة
إلدارة شئون الطالب والدراسات العليا والذي تقدمه وحدة الدعم االلكتروني  
وذلك تحت أشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  

 .والطالب

الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن هذه البرامج تأتي في ظل اهتمام    وأوضح
الجامعة بسياسة التحول الرقمي في جميع المعامالت بالكليات وإدارات الجامعة، 

 .تفعيال لفكرة التطوير المستمر
 

لى الدرجات التطبيقية  وقال إن الجامعة تسعى سعياً حثيثاً للوصول إلى أع
شئون الطالب  للتحول الرقمي بكافة االدارات وكليات الجامعة، وإدارة

تحقيق األهداف المنشودة لوزارة التعليم العالى وخطط الدولة  والدراسات العليا
 .فى هذا الصدد

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أن 
الجامعة وضعت خطة طموحة للتحول إلى جامعة ذكية متكاملة من كافة 

 .النواحي قائمة على التحول الرقمي

ويتم التسجيل والقبول للطالب بالبرنامج من خالل الدخول علي  
 Http://App2.Helwan.Edu.Eg/HighEdu  الموقع

وينقسم البرنامج إلي ثالث مراحل تتضمن مرحلة تسجيل بيانات الطالب 
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ومرحلة مراجعة الكلية بيانات الدارس ورفعها إلدارة الجامعة،  
ومرحلة مراجعة الجامعة لبيانات الطالب وإصدار الموافقة 

  .النهائية

منصة إلكترونية   جامعة حلوانهذا ويقدم نظام الفراعنة إلدارة شئون الطالب ب
شاملة لجميع الخدمات والمعامالت الطالبية بالجامعة، وذلك للطالب وألعضاء  

هيئة التدريس واإلداريين، ويأتى هذا البرنامج فى إطار حرص قطاع شئون  
التعليم والطالب بالجامعة على تطوير وتيسير جميع الخدمات الطالبية، وتقديمها 

فى ظل توجه الدولة بكامل قطاعاتها إلى تقديم كافة الخدمات  بصورة إلكترونية 
 .العامة من خالل المنصات الرقمية

، على تقديم خدمات  2016ولقد دأبت وحدة الدعم اإللكترونى منذ تأسيسها عام 
خدمة طالبية  150طالبية بشكل مبسط ومنفرد حتى وصلت الى أكثر من 

وكلياتها واداراتها، ويأتى نظام مختلفة على مستوى كافة قطاعات الجامعة 
الفراعنة إلدارة شئون الطالب كمنصة شاملة تجمع مختلف الخدمات تحت مظلة 

واحدة، بما يمثل نقلة نوعية لمستوى الخدمة الطالبية التى تقدمها الجامعة،  
 .وخطوة جديدة فى إطار خطة الجامعة الشاملة للتحول الرقمى
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 جامعة حلوان تطرح برنامج الفراعنة إلدارة شئون الطالب

 م 12:03 - 2021/يوليه/04األحد  

 

 هناء بديع  

تطرح جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برنامج الفراعنة 
إلدارة شئون الطالب والدراسات العليا والذي تقدمه وحدة الدعم اإللكتروني  

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم   وذلك تحت أشراف الدكتور حسام رفاعي
 .والطالب

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن هذه البرامج تأتي في ظل اهتمام  
الجامعة بسياسة التحول الرقمي في جميع المعامالت بالكليات وإدارات الجامعة، 

ى  تفعيال لفكرة التطوير المستمر وقال إن الجامعة تسعى سعيًا حثيثًا للوصول إل



 

 

أعلى الدرجات التطبيقية للتحول الرقمي بكافة اإلدارات  
وكليات الجامعة، وإدارة شئون الطالب والدراسات العليا 

تحقيق األهداف المنشودة لوزارة التعليم العالى وخطط الدولة 
 .في هذا الصدد

ويؤكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ان 
ت خطة طموحة للتحول إلى جامعة ذكية متكاملة من كافة الجامعة وضع

 .النواحي قائمة على التحول الرقمي
ويتم التسجيل والقبول للطالب بالبرنامج من خالل الدخول على  

 Http://App2.Helwan.Edu.Eg/HighEdu  الموقع
وينقسم البرنامج إلى ثالث مراحل تتضمن مرحلة تسجيل بيانات الطالب 

عة الكلية بيانات الدارس ورفعها إلدارة الجامعة، ومرحلة مراجعة  ومرحلة مراج 
 .الجامعة لبيانات الطالب وإصدار الموافقة النهائية

ويقدم نظام الفراعنة إلدارة شئون الطالب بجامعة حلوان منصة إلكترونية شاملة  
لجميع الخدمات والمعامالت الطالبية بالجامعة، وذلك للطالب وألعضاء هيئة  

ريس واإلداريين، ويأتى هذا البرنامج في إطار حرص قطاع شئون التعليم  التد
والطالب بالجامعة على تطوير وتيسير جميع الخدمات الطالبية، وتقديمها  

بصورة إلكترونية في ظل توجه الدولة بكامل قطاعاتها إلى تقديم كافة الخدمات  
 .العامة من خالل المنصات الرقمية

، على تقديم خدمات  2016اإللكترونى منذ تأسيسها عام ولقد دأبت وحدة الدعم 
خدمة طالبية  150طالبية بشكل مبسط ومنفرد حتى وصلت إلى أكثر من 

مختلفة على مستوى كافة قطاعات الجامعة وكلياتها وإداراتها، ويأتى نظام 
الفراعنة إلدارة شئون الطالب كمنصة شاملة تجمع مختلف الخدمات تحت مظلة 

يمثل نقلة نوعية لمستوى الخدمة الطالبية التى تقدمها الجامعة،   واحدة، بما
 .وخطوة جديدة في إطار خطة الجامعة الشاملة للتحول الرقمى

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

فنون جامعة حلوان   عرض مسرحية المخططين على خشبة مجمع

 اليوم 

 ص 01:01 - 2021/يوليو/04األحد  
 حسام الفقي  

ينظم قسم علوم المسرح بكلية اآلداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد  
نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية اآلداب حفل مشروعات 

راج وذلك تحت إشراف الدكتورة  تخرج الفرقة الرابعة لـشعبة التمثيل واإلخ 
 .دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح

يتضمن الحفل عرض لمسرحيتي مشروع باللغة العامية بعنوان المخططين.. لـ  
يوليو   ٤"يوسف إدريس"، من إخراج د. هبة سامي وذلك اليوم األحد الموافق 

 .مساءً  ٥فى تمام الساعة  ٢٠٢١

وتقام فعاليات العروض المسرحية فى المسرح الكبير بمجمع الفنون جامعة 
الديكور واألزياء تحت إشراف الدكتور عبد المنعم  حلوان بمشاركة ُطالب شعبة 

علوانى، والدكتور محمد سعد، وُطالب شعبة الدراما والنقد تحت إشراف د.  
 .أسماء يحيى

من الحاضرين بضرورة االلتزام التام بجميع االجراءات   وطلبت جامعة حلوان 
عد التباعد  االحترازية المتبعة والمعروفة من أرتداء الكمامة والحرص على قوا

 االجتماعي والبعد عن التجمعات بقدر المستطاع قبل العرض المسرحي وبعده

 

https://www.elbalad.news/writer/2362
https://www.elbalad.news/writer/2362
https://www.elbalad.news/writer/2362


 

 

 

 

 مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان -

ويضم مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان واحدة من أكبر قاعات المسرح 
مقعدا  424مقعدا بالصالة الرئيسية، و 980مقاعد ) 1404بمصر، بـ 

ستارة   21متر مربع، و 600وجد به خشبة مسرح بمساحة بالبلكون(، كما ي
 .عرض خلفية تعمل إلكترونيًا بنظام رقمى لتغيير الخلفيات

 
كما يحوي المجمع على غرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما،  

وأجهزة تحكم لإلضاءة، ونظام حركة أفقية )أسانسير مسرح( بنظام هيدروليكى  
 4بلكون دخول لبلكونة المسرح، و 2ما تشمل القاعة مترا مربعا، ك 40بمساحة 

غرف للصحافة،   3غرف تغيير مالبس، باإلضافة إلى  6غرف بالكواليس، و
غرف للترجمة، مما يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية   3و

والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض األفالم السينمائية، 
 .ابية وغيرهاوالمسابقات الشب

 
ويمثل مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان طفرة فنية 

وهندسية نظرا لمحاكاته دور األوبرا العالمية في تصميمه، كما أنه متحف 
توثيقي ستعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر 

معة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة األزمنة والعصور، باإلضافة إلى تاريخ جا 
 .تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 األحد المقبل.. دورة تدريبية حول تدويل التعليم بجامعة حلوان 

 كريم ناصر  

أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن  أعلن مركز تنمية قدرات 
، والتي تهدف لتنمية قدرات  2021مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 

ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات 
 .المختلفة بالجامعة كٌل وفق تخصصه

 
ول تدويل التعليم الساعة التاسعة ومن هذه الدورات التدريبية، دورة تدريبية ح 

  12و  11ظهرا بدار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان يومي  2صباحا حتى 
 .2021يوليو 

 
وتقام هذه الدورة بدار الضيافة بجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية من 

 .كورونا

 
وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلي أنه على 

المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على 
موقع التواصل االجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق 

 .الحجز

  

https://www.elbalad.news/writer/2364
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ويتم 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

 
ركز الصف والقرى التابعة مع ممثلى  وكان اجتمع وفد من جامعة حلوان بم

قيادات جمعيات المجتمع المدنى، ومدير عام إدارة تعليم الكبار بمدينة الصف،  
وبعض موجهى اإلدارة التعليمية، ومسئولي الجمعيات األهلية بمجلس المدينة،  

ومديرى المراكز الطبية وغيرهم من المسؤولين على المستوى الحكومى 
 .واألهلى

  

في إطار الدور الحيوي الذى يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع   يأتي ذلك
وتنمية البيئة بجامعة حلوان في تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تحت 

الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس   رعاية 
 .الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية

 
الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد وحل   وتكون وفد الجامعة من 

المشكالت المجتمعية، والدكتورة رشا صالح وكيل كلية اآلداب لخدمة شئون  
المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الرشيد منسق مشروع محو األمية  

 .بالجامعة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الخطة التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان..  
 اقرأ التفاصيل 

 ص 02:00 2021يوليه  04األحد، 

 كتب ـ محمد صبحى 

بعد إعالن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان 
، لتنمية قدرات ومهارات   2021-2020عن خطته التدريبية لشهر يوليو 

أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات 
 .واإلدارات المركزية

وفيما يلى يستعرض " اليوم السابع" أبرز الدورات التدريبية التي يقدمها  
 -:المركز خالل شهر يوليو والتي تنظم أون الين

   University Exams and Digital Questions دورة -1 

 Scientifics mabuscript formatting & research دورة -2
editing tools ،  

  دورة الذكاء االصطناعي -3 

 . دورة معايير الجودة في العملية التدريسية - 4 

    دورة االرشاد األكاديمي -5

  



 

 

 أما الدورات التي تقام في مقر المركز بدار الضيافة بالحرم
 :الجامعى وفقاً لإلجراءات االحترازية جاءت على النحو التالي

 . دورة تأثير الموسيقى في اإلنتاج العلمي  -1

دورة التدويل التعليم الجامعي بناء على طلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة   -2
 .بمقر المركز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

»آداب حلوان« تنظم غدا حفل مشروعات تخرج شعبة التمثيل  
 واإلخراج بقسم علوم المسرح 

3-7-2021 | 15:28 

 محمود سعد 

ماجد  ينظم قسم علوم المسرح بكلية اآلداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور 
نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية اآلداب حفل مشروعات 

تحت إشراف الدكتورة دعاء  تخرج الفرقة الرابعة لشعبة التمثيل واإلخراج،
 عامر رئيس قسم علوم المسرح.

ويتضمن الحفل الذي يقام مع اتباع كافة اإلجراءات االحترازية عرضا 
ع باللغة العامية بعنوان المخططين.. لـ"يوسف إدريس"، من  لمسرحيتي مشرو

 مساًء.  5غدا األحد، فى تمام الساعة  إخراج الدكتورة هبة سامي،

كما يقام العرض الثاني باللغة العربية الفصحى بعنوان رحلة حنظلة.. لـ"سعدهللا  
فى تمام  2021يوليو  5أسامة فوزي، يوم اإلثنين الموافق   ونوس" إخراج

 مساًء. 5لساعة ا

تقام فعاليات العروض المسرحية فى المسرح الكبير بمجمع الفنون بجامعه 
حلوان بمشاركة ُطالب شعبة الديكور واألزياء تحت إشراف الدكتور عبدالمنعم  

علوانى، والدكتور محمد سعد، وُطالب شعبة الدراما والنقد تحت إشراف 
 الدكتورة أسماء يحيى. 

 

 



 

 

 

 

 

 تربية فنية حلوان تبدأ الدورات الصيفية لالرتقاء بالذوق الفني 

 م 03:37 - 2021/يوليو/03السبت  

 إسالم خالد  

التدريبية   تبدأ جامعة حلوان إعداد وتقديم العديد من الدورات والورش 
واالستفادة من اإلجازة الصيفية بأفضل طريقة لتنمية قدرات الشباب والعمل 

عة لتقديم الدور المجتمعي التى على زيادة قدراتهم وتأهيلهم ضمن خطة الجام
  .تقوم به بجانب الدور التعليمي

الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان إن الكلية   وقال  
تقدم دورات تدريبية الكتساب المهارات والخبرات المميزة، وأن ذلك يأتي في  

مجتمع وخدمة البيئة وإيمانًا إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية في تنمية ال
والوعي الفني لدى الشباب   بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق 

 .والطالئع

وصرح الدكتور محمود حامد بأن الكلية بدأت دورات الدراسات الحرة لألطفال   
 : وتشمل حيث تضم الدورة ورش مختلفة 

  رسم-1
   تلوين-2
  اشغال ورقية-3
  نسيج-4
  خزف-5

https://www.elbalad.news/writer/2346
https://www.elbalad.news/writer/2346
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  نحت-6
 حلي -7

وأضاف عميد كلية التربية الفنية أن الدورة هذه الدورات الجميع سواء كان من  
يوليو واغسطس بواقع يومين  الكلية أو الجامعة او خارجهما وتستمر خالل شهر 

في األسبوع ولمدة ثالث ساعات في اليوم، وأنه قد تم تخصيص رقم تليفون  
االستفسار و االستعالم عن أى شئ وانه للحجز يمكن التوجه لمكتب شئون  

 . خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية

الجامعة جدير بالذكر استمرار جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس  
في حملة التطعيمات للوقاية من أثار الفيروس الخطيرة على الصحة، ووسط  
جهود كبيرة ومكثفة لألطقم الطبية والجهود المبذولة من الدولة لتوفير اللقاح  

ألعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب بالجامعة ووفقا لخطة وزارة التعليم 
الدكتور ممدوح   الصحة، تحت إشراف العالى، بالتعاون مع المسئولين بوزارة 

 .مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

و تستمر الحملة في المقرات المخصصة للتطعيمات داخل الجامعة بالمبني  
اري والصالة المغطاة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة اإلد

 .وفقاً لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مواطنيها 

أن هذه الحملة تأتي في إطار  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  وقال  
دور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع  

المواطنين على حد سواء حفاظاً على صحة وسالمة الشعب المصري من تفشي  
الوباء للحفاظ على ارواح مواطنيها وأثار وتداعيات ذلك على األسرة المصرية 

والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس 
 .كورونا في ضوء اإلجراءات االحترازية التي تهدف لحمايتهم

  


