
 

 

 
 

 كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان رائدة كليات الموسيقى بمصر

  2021/أغسطس/13الجمعة  

 
مصر  فى  الموسيقي  دراسة  مهد  هى  حلوان  جامعة  بـ  الموسيقية  التربية  كلية  تعد 

 التربية الموسيقية واقسامها في مصر. وكانت االنطالقة األولى لكليات 
 
 

التربية الموسيقية جامعة حلوان عام   وذلك تحت    1936/    1935أنشئت كلية  كلية 
بحي  للبنات  التربية  معهد  في  ملحق  قسم  صورة  في  الموسيقية  للتربية  العالي  المعهد  اسم 

 الزمالك.
 

للبنات في معهد واحد،  بأتخذ قرار بضم جميع المعاهد العاليا الفنية    1942وجاء عام  
وبذلك أصبح معهد التربية الموسيقية ضمن عدة معاهد أخرى تحت مسمى واحد وهو المعهد 

 العالي لمعلمات الفنون ببوالق. 
 

عام أن    1947واشرق  بعد  الموسيقى  لمعلمات  العالي  المعهد  مسمي  إطالق  ليتم 
مومية، ويصبح تابعًا لوزارة استطاع أن أن يستقل بذاته ويخرج من تباعية وزارة المعارف الع

، واستمر المعهد بهذا المسمى حتى مطلع الخمسينيات حيث كان 1962التعليم العالي في عام  
لتعليم  معهد  أنشئ  بينما  البنين،  دون  البنات  على  مقصوًرا  الموسيقى  تعليم  الوقت  ذاك  في 

 م. 1951الموسيقى للبنين في حي الدقي في عام 
 
 

عام   للتربية انضم    1964وبحلول  العالي  المعهد  إسم  تحت  معهد واحد  في  المعهدان 
عام   كلية  إلى  تحول  حتى  بالزمالك،  إلى    1976/    1975الموسيقية  خالل ضمه  من  وذلك 

 جامعة حلوان بإسم كلية التربية الموسيقية.
 
 
 



 

 

القصور   أحد  هو  حلوان  جامعة  الموسيقية  التربية  كلية  ومقر 
لك وهو قصر توفيق باشا اسماعيل أحد العريقة التى يشتهر بها حي الزما

أثرياء الصعيد، والذى مازال اسمه محفور أعلى القصر الى يومنا هذا، ثم  
 ك والتى كانت تعيش فى مصر فى تل  ربعيناتألاشترته منه عائلة يهودية ثرية فى ا

ا االحتالل  قوات  لكن  لعدة    نجليزىإلالحقبه،  واستخدمته  العالمية  الحرب  قيام  عند  صادرته 
 وات .سن

 
إستعادته    ولم حنون  عائلة  إلى    نألتستطع  وحولته  الثورة  بعد  عليه  استولت  الدولة 

مبنى للكلية، فى النهاية حصلت عائلة حنون فى الثمانينات على مبلغ بخس ثمنا للقصر من 
 الدولة دفع على خمس سنوات. القصر حاليا : مستغل "كلية التربية الموسيقية.

 
 

 كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان موقع
اسماع    يقع  توفيق  فى  قصر  يقع   الحقيقة  فى  )هو  الزمالك   حسين   طة  بشارع  يل 

شارع    27تقاطع شارع شجرة الدر مع شارع إسماعيل محمد مع شارع طة حسين وهو مرقم  
 إسماعيل محمد ( وقام المهندسين المعماريين : أدولفو ودومينيكو، بناء القصر.

 
 خريجين كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان  ابرز
التربية   يعد كلية  وخريج  أبناء  أحد  شنودة  هاني  هانى  الكبير  الموسيقار  الفنان 

يتخرج منها في  أن  الكلية واستطاع  للموسيقى فى أحضان  تعليمه  تالقى  قد  الموسيقية حيث 
نية علموني عنيكي،  ، وهانى شنوده  هو من قدم الفنان محمد منير ولحن له أغ١٩٦٦عام  

ديا عمرو  الفنان  أكتشف  بنزول   بكما  واقنعه  بورسعيد  في  وذلك  المصريين  فرقة  خالل  من 
 القاهرة وتعلم الموسيقي، كذلك لحن ووزع وقدم موسيقي تصويرية للعديد من األفالم.  

 
 

 إنشاء جامعة حلوان تاريخ
كجام  1975عام    وفي حلوان  جامعة  بإنشاء  الجمهوري  القرار  تكنولوجية  صدر  عة 

متخصصة في المجاالت الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عدد من  
الحقوق  وكلية  الصيدلة  وكلية  اآلداب  وكلية  التربية  وكلية  العلوم  كلية  مثل  األخرى  الكليات 

 وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض. ومات،وكلية الحاسبات والمعل
 

 لتربية الموسيقية جامعة حلوان كلية ا اقسام
قسم األداء   -النظريات والتأليف    -الكلية عدة أقسام وهي : "الموسيقى العربية    وتمتلك

لنيل    - بالكلية هو خمس سنوات  الدراسة  بينما نظام  الصولفيج واإليقاع الحركى واالرتجال" 
ستير، وتمنح أيضا درجة درجة البكالوريوس في التربية الموسيقية، وتمنح الكلية درجة الماج

 في فلسفة التربية الموسيقية.  هالدكتورا
 



 

 

 

 
 

 تمريض جامعة حلوان: عقد مقابلة شخصية مع اختبارات القدرات للقبول بالكلية 

2021/أغسطس/13الجمعة    

بدأت كلية التمريض جامعة حلوان اختبارات القدرات ألول مرة حيث يمكن للطالب االلتحاق  
 كانت أهدافه وميوله تتجه لهذا التخصص. بالكلية إذا 

 
تعقد اختبارات القدرات بكلية التمريض تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وتحت  

 إشراف الدكتورة صفاء صالح عميد الكلية. 
 

وصرحت الدكتورة صفاء صالح عميد كلية التمريض جامعة حلوان، أنه يتم تطبيق اختبارات  
الثانوية العامة علمي علوم الراغبين في االلتحاق بالكليات والمعاهد القدرات على خريجي 

التمريضية، لتحديد توافر المواصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب التمريض من حيث اللغة  
 التي يتم التدريس بها في الكليات ) اإلنجليزية(. 

  
ية الطالب والتى يجب أن  واضافت الدكتورة "صالح" أن اختبارات القدرات تقيس الحالة النفس 

تكون سوية حتى تساعده على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة،  
والتفكير الناقد الذي يساعد الطالب على دراسة المواقف كصورة متكاملة وتحليلها بطريقة نقدية،  

 لمختلفة. وأيضا الصفات الجسمانية التي تعين الطالب على تحمل األعباء والمواقف ا
 

وأوضحت أن اختبارات القدرات لكليات التمريض تأتى في أربعة مجاالت رئيسية وهي اختبار  
اللغة اإلنجليزية ويشمل أسئلة اللغة وقواعدها وتتنوع اسئلة اللغة في الموضوعات الحياتية  

ة بأسلوب  والعامة، كذلك اختبار التفكير الناقد وتكون األسئلة باللغة العربية وهي أسئلة مرتبط
التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض، واختبار السمات الشخصية ويتضمن أسئلة باللغة  
العربية خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعد على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في  

 ظروف مجتمعية. 
 
 

بلة شخصية ايضا مع الطالب  وأشارت عميدة كلية التمريض جامعة حلوان الى انه يتم عقد مقا
المتقدم الى كليات التمريض وتتم مع لجان متخصصة في مجال التمريض وتقيس المقابلة  
جوانب المظهر العام ومهارات التواصل والمهارات الذهنية ويكون االختبار مدته ساعة  

 ونصف، وتعقبه المقابلة الشخصية مع لجنة ثالثية او خماسية او سباعية. 



 

 

 

 
 

كليات جامعة حلوان تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" بقوافل طبية وندوات  
 تثقيفية ومحو أمية 

 2021/أغسطس/ 13الجمعة  
 

تشارك جامعة حلوان فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف االرتقاء ببعض المناطق  
احتياجا، وتحسين  الموجودة بجاور الجامعة لتحسين مستوى حياة الفئات المجتمعية األكثر 

الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا الستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطالبها،  
ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية  

 المستدامة .
 

  -لعديد من المجاالت سواء كانت )توعوية وتقوم الجامعة بإطالق قوافل تنموية متكاملة  فى ا
محو األمية( فى القرى والمناطق المتواجدة بجوار الجامعة وذلك تحت رعاية   -تثقيفية   -طبية 

الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة  
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 
د نجم إن  هذه المبادرة تأتى  في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة  أوضح الدكتور ماج 

، والمبادرات المختلفة، كما تأتي تتويجاً لتوجهات القيادة السياسية لمشاركة  2030ورؤية مصر 
المجتمع المدني والشباب والمرأة في مبادرة "حياة كريمة " التي تسهم في تحسين مستوى الحياة  

مجتمعية األكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر،  للفئات ال
 واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة.  

 
كما أكد على أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكالت  

إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب   المجتمعية. فهذه المبادرات تسعى
لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة االستثمار في العنصر البشري   

باعتباره أساس تقدم األمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات  
 العصر.

 
ئب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن  أوضح  الدكتور ممدوح مهدى  نا 

القوافل الطبية تشمل العديد من التخصصات مثل جراحة العظام، طب األطفال، والباطنة،  
 واالمراض الجلدية، واالشعة التشخيصية، وكذلك كشف مبكر للسيدات. 

 
  
 



 

 

 
 
 

لذاتي لالكتشاف  وأضاف الدكتور مهدي أنه قد يتم عمل توعية عن كيفية الفحص ا
المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمشاركة طالبية فعالة من طالب كلية الطب والصيدلة  

 والتمريض، كما تم صرف أدوية لكافة التخصصات.
 

 جامعة حلوان تقيم ندوة في قرية الفهميين 
 

الشباب   كما كانت قد أقيمت  ندوة في قرية الفهميين بمدرسة الشهيد إسالم عبد هللا عن  "مشاركة
في المشروعات القومية" ) حياة كريمة(، وقدم الندوة الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ علم  

االجتماع بقسم علم االجتماع بكلية اآلداب،  وبدأت الندوة بالحديث عن المبادرات اإلنسانية  
ورت في  والمجتمعية التي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تبل

المشروع التنموي االجتماعي العمالق حياة كريمة الذي أطلقه فخامته في مؤتمر الشباب  
، وهو المشروع العمالق الذي لم تشهده مصر وال أي دولة في العالم من حيث المبالغ  ٢٠١٩

المخصصة أو عدد القرى المستفيدة من الخدمات المتنوعة والتي تستفيد بها قطاعات كبيرة من  
 المصري وخاصة أنها موجهة للقرى األكثر فقرا في مصر.   الشعب

 
 خدمة اجتماعية حلوان: التظلمات على نتائج االمتحانات من خالل هذا الرابط 

كما تناولت الندوة الحديث عن أساليب وطرق مشاركة الشباب في المشروع القومي حياة كريمة  
لتطوعية الفاعلة خاصة في القضايا  من تحديد االحتياجات، وتقديم المقترحات، والمشاركة ا

 االجتماعية المختلفة. 
  
 

( مواطنا لتحديد مستوى تحرر  50هذا وقد أعقب الندوة عقد لجنة استكتاب محو األمية لعدد )
هؤالء المواطنين من األمية تمهيدا الستكمال إجراءات الحصول على شهادة محو األمية من  

فرت ورشة العمل التي عقدت في نهاية الندوة من خالل الهيئة العامة لتعليم الكبار،  وقد أس
مشاركة بعض طالب كلية التربية في تطبيق استمارة مركز رصد ودراسة المشكالت المجتمعية 

بالجامعة بالتعاون مع الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسات المشكالت للتعرف  
الذي تطرحه الجامعة بقرية الجمال التابعة  على مدى استفادة المواطنين من برنامج محو األمية  

لمركز الصف عن إقبال جميع المواطنين الذين حضروا فعاليات الندوة على االلتحاق بفصول  
 محو األمية ومدى دافعهم نحو التحرر من األمية. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 دورة تدريبية لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان
 

 2021/أغسطس/14السبت  
 

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

 والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كٌل وفق تخصصه. 
 

وتقام هذه الدورات بنظام االون الين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا لإلجراءات 
 االحترازية للوقاية من فيروس كورونا . 

 
 

و من هذه الدورات دورة تدريبية حول تصميم المقررات اإللكتروني وذلك فى تمام الساعة  
 أغسطس.  25-24الخامسة مساء يومي الثالثاء واألربعاء  

 
 المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :  و نوه

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 
 

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد  
الدكتورة منى أبو هشيمة مدير نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف 

المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة  
 بالتعاون مع الكليات واإلدارات المركزية.

 
تنظم وحده برامج   -ذوى القدرات الخاصة   -جدير بالذكر أنه في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم 

باإلدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن )إعداد أخصائى  التنمية البشرية 
، وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور  ٢٠٢١تخاطب( وفقا ألخر ما توصل اليه العلم الحديث 

ماجد نجم رئيس الجامعه وريادة األستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون  
 التعليم والطالب. 

 
تهدف الدورة التدريبية الي إكساب وتدريب الطالب الراغبين في العمل في مجال التربية  

الخاصة على مهارات التخاطب وإعداد أخصائى تخاطب واكتشاف ودعم المهارات لدى الطالب  
من خالل محاضرات نظرية وعمليه، كذلك مساعدة الطالب على تحديد األهداف ودعم فكر 

مستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات  التخطيط االستراتيجي ل



 

 

التواصل والتفاعل بين طالب الكليات المختلفة وبناء جسر من العالقات 
الوثيقة بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطالب وتنمية  

المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي  
 جتمعي لمواجهة سوق العمل.والم

 
وتستمر لمدة  ٢٠٢١أغسطس  ٢٢تعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم األحد الموافق  

بقاعة المؤتمرات بالمكتبه المركزيه اعتبارا    ٢٠٢١سبتمبر   ٢أسبوعين حتى الخميس الموافق 
دير عام  م وذلك تحت إشراف األستاذ راشد عصام م ٢.٠٠ص حتى الساعه ٩.٣٠من الساعه 

 رعاية الشباب، األستاذ ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية. 
 

وتخصص الدورة التدريبية لطالب جامعة حلوان ويتم دفع الرسوم فى مقر وحدة برامج التنميه  
 ( .   ٣٠البشريه بالدور االرضى بالمبنى االدارى لجامعة حلوان) غرفه رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
جامعة حلوان فى أسبوع .. تعلن عن دورة تدريبية فى إعداد أخصائي تخاطب.. وإعادة  

 التدوير ورش فنية توعوية بكلية التربية
 
 2021/أغسطس/14السبت  
 

شهدت جامعة حلوان على مدار األسبوع الجاري العديد من األخبار واألحداث المهمة، التي  
لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطالب أو أعضاء  

هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان  من أخبار وأحداث  
 نذ بداية األسبوع وحتى اآلن.  وتصريحات م

 
تنظم وحدة برامج التنمية البشرية    -ذوى القدرات الخاصة  -في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم 

باإلدارة العامه لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن )إعداد أخصائى تخاطب( وفقا  
لدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وذلك تحت رعاية  ا٢٠٢١آلخر ما توصل اليه العلم الحديث 

 وريادة  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطالب .
 

وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب وتدريب الطالب الراغبين في العمل في مجال التربية  
الطالب  الخاصة على مهارات التخاطب وإعداد أخصائى تخاطب واكتشاف ودعم المهارات لدى 

من خالل محاضرات نظرية وعملية، كذلك مساعدة الطالب على تحديد األهداف ودعم فكر 
التخطيط االستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات  

ب  التواصل والتفاعل بين طالب الكليات المختلفة وبناء جسر من العالقات الوثيقة بينهم، والتدري
والتطوير لرفع مستوى أداء الطالب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على  

 المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.
 
 

وتستمر لمدة  ٢٠٢١أغسطس  ٢٢تعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم األحد الموافق  
 المؤتمرات بالمكتبة المركزية بقاعة  ٢٠٢١سبتمبر   ٢أسبوعين حتى الخميس الموافق 

 
و تتوالى إبداعات طالب كلية الهندسة بجامعة حلوان ، حيث نجح فريق منهم فى ابتكار فكرة 

مشروع عبارة عن عملية ترجمة لغة اإلشارة لنصوص وترجمة النصوص أو الكالم للغة  
والدكتور محمد اإلشارة، وذلك بدعم ورعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، 

 الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان. 
 
 



 

 

 
 
 

 
وتتمثل فكرة المشروع فى ترجمة لغة اإلشارة  للنصوص، وكذلك ترجمة النصوص او الكالم   

للغة اإلشارة، حيث ان ترجمة االشارة للنصوص تتم باستخدام بعض التقنيات المتطورة  
 deepمة االشارة لكالم، من خالل استخدام واستخدام الذكاء االصطناعي لعملية ترج

learning techniques , computer vision  والجزء الثاني من فكرة المشروع يتم ،
باستخدام الواقع المعزز والرسوم المتحركة إلتمام عملية ترجمة الصوت او بعض الكلمات للغة  

 animation , augmented realityاالشارة، وترجمة الكلمات أو الصوت باستخدام الـ  
  
 

هذا ومازال فريق عمل المشروع يقومون بتطوير النظام بالمشروع لكى يستطيع خدمة ذوى 
 اإلعاقة من  الصم ومساعدتهم بالتواصل مع اآلخرين. 

 
  

الدكتور ممدوح مهدي  ، و  الدكتور ماجد نجم  التربية جامعة حلوان تحت رعاية   نظمت كلية 
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور حسام حمدي عبد الحميد عميد  نائب رئيس الجامعة  

الكلية ورش اون الين عن إعادة التدوير وتضمنت الورشة مشروعات إلعادة التدوير وابتكارات  
التدوير وذلك   إعادة  الورقية والبالستيك وكافة فنون  المستهلكات  تدوير  الخامات و  تدوير  لعالم 

تورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة  تحت إشراف  الدك
 سامية نصيف توفيق أستاذ مساعد بقسم رياض األطفال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
طالب هندسة حلوان تبدع فى إبتكار العديد من مشروعات التخرج الفريدة الطالب تطالب  

التصنيع وعميد الكلية نسعى إلى إعداد خريجين مؤهلين  بتحويل فكرة المشروع إلى مرحلة 
 فى التخصصات الهندسية المختلفة

 
 2021/أغسطس/14السبت  
 

يقدم طالب الجامعات سنويا العديد من مشروعات التخرج الفريدة من نوعها كتطبيق عملى على  
 التنمية . ما تمت دراسة خالل فترة الجامعة ، و تؤهلهم لدخول سوق العمل و تحقيق 

 
  

ابتكر طالب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان أول " أسكوتر ذكي قابل للطي" في مصر 
 بالكلية .  ٢٠٢١/  ٢٠٢٠ضمن مشاريع التخرج للعام الجامعي 

 
 

ويأتى االبتكار مواكبا سياسة الدولة المصرية في تطوير وسائل النقل الخاص والعام، بفكر  
تنفيذ االسكوتر الذكي كإبتكار جديد ينافس على مستوى  مصري وخامات وقطع مصرية و تم 

العالم وقد تم التنفيذ من قبل طالب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان و تحت إشراف دكتور  
 ياسر شعبان األستاذ المساعد بالكلية. 

 
 

كما يأتى االسكوتر في سياق التطوير والحفاظ على البيئة واظهار الشكل الحضاري لمصرنا  
يبة حيث يعمل بالكهرباء بمميزات قد تؤهل هذا االبتكار للتعميم في أنحاء الجمهورية، كما الحب

يمكنه أن يتحول لحقيبة سفر بعد ان تنتهي من رحلتك سواء كانت قصيره او حتى طويله، يمكن  
 حمله ووضعه فى أى مكان دون أن يتطلب ذلك حيزاً يذكر . 

 
هذا الحد، بل يحتوي االسكوتر على بطارية يمكن   ولم تتوقف مميزات المشروع المبتكر عند

شحنها مثل أي جهاز إلكتروني  يحتاج لشاحن ألعادة شحنه في المنزل، لتكون الميزة الجديدة  
واإلضافة القوية أنه ال يحتاج لمحطات شحن كهربائي في الطرق وهو ما سيوفر كثيًرا،  كما انه  

االصطدام حيث انها تقوم بإنذار المستخدم عند  يحتوي علي حساسات استشعار تعمل على تفادي 
 اقتراب أي جسم منه. 

 
  



 

 

 
ولم يقف المشروع عند هذا الحد من اإلبداع حيث يعمل االسكوتر بجهاز 
يمكن من خالله تفعيل خاصية باألقمار الصناعية ليساعد المستهلك على  

لخاصية  قصر الرحلة والوصول السريع عن طريق  " ابلكيشن" في الهاتف وهذه ا
متاحة حاليا للمكان المستهدف، و ايضا به حساس له القدرة على قياس نبضات القلب ونسبة  
األكسجين في الدم من خالل الهاتف المحمول، باإلضافة إلى وضع خاصية جديدة من نوعها  

بتسجيل رقم هاتف في كل سكوتر، يقوم باالتصال التلقائي في حالة حدوث أي حادث للشخص، 
د سيتم إضافة ألواح طاقة شمسية للتقليل من استخدام الطاقة ، باإلضافة إلى صغر  و فيما بع

الحجم الذي يساعد أيضا على التقليل من الزحام وتفادي التكتل المروري، وبسعر يعتبر ميزة  
 لكل مواطن يرغب في تقصير رحلته وتوفير وقته وتقليل جهده. 

 
يارات الصغيرة والدراجات النارية "  ومع كل هذه المميزات يعد أرخص من أسعار الس

الموتوسيكل “ و “ التو كتوك ” الظاهرة التي اجتاحت الشوارع المصرية بشكل مفاجئ  في  
 مظهر غير حضاري . 

 
 

فولت والسعة    36ومن اهم المواصفات لالسكوتر بالنسبة للبطارية فإن فرق الجهد الكهربائي 
كجم، أما عن الموتور الكهربائي ، فإن  الوزن   2.1ساعات  4امبير ساعة وزمن الشحنة  12

وات، وعن السرعة والمسافة فإن المسافة المقطوعة للشحنة الواحدة  350كجم والقدرة   2.25
كم/ساعة،أما عن وزن االسكوتر   16.6كم على حسب الوزن، السرعة الخطية = 21الى   16=

 كجم. 26فهو 
 
  
 

لمالحة باالقمار الصناعية عن طريق الهاتف المحمول، ويتميز االسكوتر بأنه يعمل بنظام ا
)نظام   monitor rate Heartووجود أجهزة االستشعار بالموجات فوق الصوتية، ووجود 

 مراقبة معدل ضربات القلب(.
 
  
 

ويتكون فريق عمل المشروع من الطالب: ابراهيم محمد فرحات حسن، عبدالرحمن صالح السيد  
يم محمد محمد، محمد اسامة محمد عبدالهادي، محمد اشرف حامد  عبد الوهاب، محمد ابراه

أبوزيد، محمد اشرف محمد كمال الدمرداش، محمد جمال محمد خليل الروبي، محمد حسام  
 الدين فؤاد احمد، محمد خالد حنفي على، محمد خالد صالح. 

 
 



 

 

وتوالت إبداعات طالب كلية الهندسة بجامعة حلوان ، حيث نجح فريق  
ابتكار فكرة مشروع عبارة عن عملية ترجمة لغة اإلشارة منهم فى 

لنصوص وترجمة النصوص أو الكالم للغة اإلشارة، وذلك بدعم ورعاية  
الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل  

 عميد كلية هندسة حلوان. 
 
  
 

للنصوص، وكذلك ترجمة النصوص او الكالم     وتتمثل فكرة المشروع فى ترجمة لغة اإلشارة
للغة اإلشارة، حيث أن ترجمة االشارة للنصوص تتم باستخدام بعض التقنيات المتطورة  

 deepواستخدام الذكاء االصطناعي لعملية ترجمة االشارة لكالم، من خالل استخدام 
learning techniques , computer visionشروع يتم  ، والجزء الثاني من فكرة الم

باستخدام الواقع المعزز والرسوم المتحركة إلتمام عملية ترجمة الصوت او بعض الكلمات للغة  
 animation , augmented realityاالشارة، وترجمة الكلمات أو الصوت باستخدام الـ  

 
  
 

هذا ومازال فريق عمل المشروع يقومون بتطوير النظام بالمشروع لكي يستطيع خدمة ذوي 
 اإلعاقة من  الصم ومساعدتهم بالتواصل مع اآلخرين. 

 
  
 

وأعرب طالب الفريق عن سعادتهم  بنجاح هذا المشروع ، مطالبين بتحويل فكرة المشروع إلى  
 مرحلة التصنيع للمنافسة فى األسواق العالمية. 

 
محمود وأشرف على المشروع الدكتور عمرو السيد، وتكون فريق العمل من الطالبة إيمان سعيد 

 محمد، إيمان خالد محمد، أميرة محمد داغر.
 

أشاد  الدكتور ماجد نجم بالطالب المبتكرين والمبدعين، مؤكدا أن جامعة حلوان تمتلك ثروة  
هائلة من الطالب المتميزين الذين يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية  

اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على 
وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للموهوبين، موضحا أن  كليات الهندسة بالجامعة تزخر  

 بمشروعات التخرج المتميزة التي تدلل على إبداعات الطالب وأفكارهم المستنير. 
 
  
 
 



 

 

 
 
 

حلوان، بأن الكلية بها  وقال الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة
كوادر مميزة ومبدعة ومبتكرة فى مشروعات تخرجهم حيث تسعى كلية هندسة حلوان، إلى  
إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف  

ء المهنى  الالزمة لخدمة مؤسسات سوق العمل وأداء حاجتهم المهنية، والعمل على االرتقاء باألدا 
 المطلوب فى جهات العمل من خالل الخدمات االستشارية والبحوث التطبيقية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


