
 

 

 
 

 

مليون جنيه تكلفة عدة مشروعات قومية بحي   124محافظ القاهرة: 

 حلوان 

 م  12:04 -  2021/أغسطس/15األحد  

 
 تصوير يمنى عبد الظاهر  -  عدسة : يارا األشرف -  عبد العزيز جمال  

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والفريق مهندس كامل الوزير وزير  افتتح 

التبين بمنطقة    -النقل والمواصالت نفق السيارات أسفل خط سكة حديد طرة 

بتكلفة  عزبة الوالدة الذى تم إنشاؤه بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل 

 .مليون جنيه 15بلغت 

وفي بداية كلمته أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن مصر تشهد في  

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نهضة تنموية غير  

، مشيرا الى أن من أولويات القيادة السياسية 2030مسبوقة وفقا لرؤية مصر 

ل حياة كريمة إيمانا بأن المواطن يستحق  الخدمات التي تقدم للمواطن من أج 

 .حياة الئقة 

وأعرب محافظ القاهرة عن خالص شكره وتقديره لوزير النقل ووزارة النقل  

على سرعة االستجابة الفعالة بالمشاركة والتنسيق مع محافظة القاهرة في  

سرعة إنجاز أعمال تطوير نفق عرب وعزبة الوالدة بحي حلوان لخدمة أهالي  

تيسيرا عليهم في نقل الحركة المرورية من مناطق عزبة وعرب الوالدة  الحي و

 .إلى مناطق جامعة حلوان ووسط حلوان

 

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح النفق يأتى في إطار االرتقاء بالخدمات المقدمة 
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للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وتوفير سبل الراحة لهم مشيًرا  

ق هو تحسين السيولة المرورية  إلى أن الهدف من إنشاء النف

لسكان عزبة الوالدة وعرب الوالدة والربط بينهم وبين  

وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة النهاء معاناة سكان المنطقتين بتوسعة  

النفق القديم وإنشاء نفق موازى له وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة بعد أن  

لمعاناة بسبب الزحام واالختناق  عاش مواطني تلك المنطقة سنوات طويلة من ا

حيث كان النفق القديم الممر الوحيد للوصول الي المنطقتين أو   المروري  

الخروج منها ووجود نفق واحد كان يتسبب فى تكدس السيارات على الجانبين  

وتعطل المرور حيث تم شق النفق الجديد وحفره بالتوازى مع النفق القديم  

 . سيخصص نفق لكل اتجاه إلنهاء األزمةوعلى بعد أمتار قليلة حيث 

 

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بنطاق  

أحياء محافظة القاهرة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني ، كما  

تم تنفيذ عدة مشروعات قومية بحي حلوان مثل رفع كفاءة الطرق ) شارع  

البرقوقي وشارع أحمد بدوي وشارع مصر العليا وشارع امتداد ذكي (  عاطف 

مليون جنيه وهى من اكبر االعتمادات المالية التى   124بتكلفة بلغت أكثر من  

 . تمت لحساب حى حلوان

 

وأضاف محافظ القاهرة أنه إيماناً بدور المجتمع المدنى بالمشاركة مع اجهزة  

مجتمعية تعود على المواطن قام اتحاد البنوك  الدولة بالمساهمة فى تقديم خدمة 

خالل الفترة الماضية بانشاء عدد من المدارس النموذجية المتكاملة مثل  

المدرسة اليابانية ومدرسة طماعه بعرب راشد ومدرسة كفر العلو ، باالضافة  

وتطوير شارع الكورنيش ، وإعادة إنشاء  الى تطوير شارع الحرير وإنارة  

 . مواطن مستفيد 500ثر من سوق توشكى ألك 

 

وفي نهاية كلمته أعرب محافظ القاهرة عن تقديره ألعضاء مجلس النواب  

والشيوخ لمشاركتهم الفعالة ودورهم المثمر والمتابعة المستمرة مع االجهزة  

التنفيذية بالمحافظة للوقوف على جميع التحديات التى تواجه أبناء حي حلوان  

 . ى حلها وتوفير االعتمادات المالية الالزمةوالتنسيق المستمر للعمل عل



 

 

 

  2م 150وأشار محافظ القاهرة إلى أن النفق الجديد بطول 

وارتفاع   2م ٨أسفل خط السكة الحديد وعرض  2م 15منهم 

 . أمتار وسيؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة فى المنطقة 5.10

س النواب  شهد االفتتاح د.عالء عابد رئيس لجنة النقل والمواصالت بمجل 

ونواب مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة المعصرة وحلوان و د. ماجد نجم  

رئيس جامعة حلوان ورئيسى حيي حلوان والمعصرة وعدد من قيادات وزارة  

 .  النقل ومحافظة القاهرة

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 محافظ القاهرة: تجميل كوبري المشاة وسور مترو جامعة حلوان

 م 01:25 - 2021/أغسطس/ 15األحد  

 عبد العزيز جمال  

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جامعة حلوان، اليوم، حيث كان فى  

 .استقباله د. ماجد نجم رئيس الجامعة

إنشائها   الجارى  الجديدة  المنشآت  الزيارة عدد من  القاهرة خالل  وتفقد محافظ 

بالجامعة، كما بحث مع رئيس الجامعة التنسيق مع اإلدارة العامة لمرور القاهرة  

ظيم الحركة المرورية أمام بوابة الجامعة خاصة فى فترة الدراسة، والتنسيق  لتن

 .مع هيئة مترو األنفاق لتجميل كوبرى المشاة وسور المترو

محافظ القاهرة خالل الزيارة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة حلوان    وأشاد

لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع األجهزة التنفيذية للمحافظة خاصة فى  

مجال التجميل ورفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى  

 . تستهدف المناطق األكثر احتياًجا
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  محافظ القاهرة يتفقد المنشآت الجديدة بجامعة حلوان 

 م 01:27 -  2021غسطس أ 15األحد، محمود كساب

اللواء العال زار  القاهرة خالد عبد  حيث كان فى استقباله   جامعة حلوان محافظ 

 .أ.د ماجد نجم رئيس الجامعة

الزيارة عددا من المنشآت الجديدة الجارى إنشائها   القاهرة خالل  وتفقد محافظ 

بالجامعة، كما بحث مع رئيس الجامعة التنسيق مع اإلدارة العامة لمرور القاهرة  

ابة الجامعة خاصة فى فترة الدراسة، والتنسيق  لتنظيم الحركة المرورية أمام بو

وسور   األنفاق  بمترو  الخاص  المشاة  كوبرى  لتجميل  األنفاق  مترو  هيئة  مع 

 .المترو

وأشاد محافظ القاهرة خالل الزيارة بالدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة حلوان  

اصة فى  لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع األجهزة التنفيذية للمحافظة خ

مجال التجميل ورفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي  

 .تستهدف المناطق األكثر احتياًجا
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كورونا  من منتسبي جامعة حلوان ضد فيروس  3500تطعيم 

 | صور
15-8-2021 | 12:17 

 

 محمود سعد 

جامعة حلوان، تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا ليصل إجمالي الحاصلين على التطعيم   تواصل

فرد، من المصل اإلنجليزي أسترازينيكا، وتتم هذه الحملة بجامعة حلوان  3500بالجامعة حوالي 

تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  

  والمشرف على المستشفيات الجامعية.وتنمية 

من منتسبيها، وتأتي هذه الحملة وفقاً لتوجيهات رئيس   5000وتستهدف جامعة حلوان تطعيم 

الجامعة بناًء على توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بتلقي اللقاح للحد من انتشار  

اإلدارة الطبية ومستشفى  وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام وفد طبي من   الفيروس

للراغبين في تلقي   الطلبة ومستشفى بدر الجامعي بإجراء التطعيمات من خالل تخصيص مقرات

التطعيم في مبنى إدارة الجامعة والصالة المغطاة، وذلك تحت إشراف طبي من الدكتور وائل عمر  

مدير مستشفى بدر ومدير  المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان ، والدكتور كريم منتصر نائب 

وحدة مكافحة العدوى، وفريق من اإلدارة الطبية بإشراف الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة 

 ، باإلضافة إلى الدكتور ناصر حمزاوي نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق الفنيين و التمريض. 

 

بشكل دوري لمنتسبيها و خدمتهم   أكد الدكتور ماجد نجم أهمية تلقي اللقاح، وسعي الجامعة لتوفيره

ورعايتهم صحياً لتقليل فرص اإلصابة بالعدوى وحدة أعراضه وتحقيق مناعة تجاهه، مشيداً بأداء 

  الدولة في هذا المجال للعودة للحياة الطبيعية.

وقد قام الدكتور ممدوح مهدي بعمل زيارة لمقر التطعيمات لإلطمئنان على سير عملية التطعيم بشكل 

وسليم مع تحقيق اإلجراءات االحترازية وعوامل السالمة، مضيفاً أن الفريق يقوم بالتأكد من   سلس

عدم معاناة متلقي التطعيم من أي أعراض مرضية خالل العشر أيام السابقة للتطعيم، واإلصابة 

مية قبل ثالثة أشهر من تلقي التطعيم، وعدم الحصول على تطعيم لإلنفلونزا الموس  1٩بعدوى كوفيد 



 

 

يعاني الفرد من الحساسية ضد أنواع لقاح معينة، وعدم تلقي  مؤخًرا، وأال

بعض األدوية المعينة، وبعض األمراض المعينة، وعدم وجود حمل للسيدات 

  والرضاعة.

وشارك في تنظيم وتنسيق إجراءات تلقى اللقاح لمنتسبي جامعة حلوان اتحاد طالب جامعة حلوان 

 التحاد. برئاسة على السيد رئيس ا

 

 
 تطعيم منتسبي جامعة حلوان ضد فيروس كورونا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

اليوم .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول أمن الشبكات  

 والمعلومات 

 ص 04:00 -  2021/أغسطس/15األحد  
 كريم ناصر  

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

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

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

ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول امن الشبكات و  
ة مساء يومي االحد و  وذلك فى تمام الساعة الخامس المعلومات 

 .أغسطس 1٦-15االثنين 

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

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 

تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس   ويتم تنفيذ هذه الدورات 
دراسات العليا  الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لل
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والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير  
المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة  
التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع  

 .الكليات واإلدارات المركزية

 

 

 
القدرات  ذوى  -جدير بالذكر أنه في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم 

تنظم وحده برامج التنميه البشريه باإلدارة العامه لرعاية   -الخاصة 
الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن )إعداد أخصائى تخاطب( وفقا  

، وذلك تحت رعاية األستاذ  2021ألخر ما توصل اليه العلم الحديث 
 الدكتور 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  
ديد األهداف ودعم فكر  نظرية وعمليه، كذلك مساعدة الطالب على تح

التخطيط االستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع  
سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طالب الكليات  

المختلفة وبناء جسر من العالقات الوثيقة بينهم، والتدريب والتطوير  
حقيق النجاح  لرفع مستوى أداء الطالب وتنمية المهارات والقدرات، وت 

 .للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل 

أغسطس  22 تعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم األحد الموافق 
 2وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق  2021

بقاعة المؤتمرات بالمكتبه المركزيه اعتبارا من   2021 سبتمبر 
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م وذلك تحت   2.00ص حتى الساعه ٩.٣0الساعه 
إشراف األستاذ راشد عصام مدير عام رعاية الشباب،  

 .األستاذ ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية

وتخصص الدورة التدريبية لطالب جامعة حلوان ويتم دفع الرسوم فى 
مقر وحدة برامج التنميه البشريه بالدور االرضى بالمبنى االدارى 

 . ( ٣0م لجامعة حلوان) غرفه رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 طرق لدفع رسوم اختبارات القدرات بجامعة حلوان  10

 ص 12:15 -  2021/أغسطس/15األحد  

 إسالم خالد  

التى  منذ أيام خوض اختبارات القدرات بجامعة حلوان بكلياتها انطلقت 

يتم فيها االختبارات، حيث تجرى اختبارات القدرات بكليات فنون  

جميلة فنون تطبيقية التربية الموسيقية وكلية السياحة والفنادق وكلية  

التمريض، ويوضح عميد كلية الفنون الجميلة والتمريض حول  

 . االختبارات فيما بينهم

ى للجامعات،  وأعلنت جامعة حلوان أنه وفقا لما أقره المجلس األعل

ووفقا لسياسة التحول الرقمي وتيسيرا على الطالب في دفع رسوم 

اختبارات القدرات أعلنت الجامعة عن وجود عدد من الطرق التي يمكن  

 .من خاللها سداد الرسوم إلكترونيا 
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حلوان: نتيجة اختبار القدرات    عميد كلية الفنون الجميلة جامعة

 أيام  ٣تستغرق 

 

قال الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات  

، عبر تصريحات خاصة ل "صدى البلد" وعميد كلية الفنون  2021

https://www.elbalad.news/4925910
https://www.elbalad.news/4925910
https://www.elbalad.news/4925910
https://www.elbalad.news/4925910
https://www.elbalad.news/4925910


 

 

الجميلة جامعة حلوان أن هناك مجموعة من طرق  

السداد التي يمكن سداد رسوم االختبارات من خاللها  

  :من خالل أحد المنافذ التالية وهي

 أمان -

 بي -

 ضامن -

 إيجي باي  -

 مصاري  -

 ممكن -

 سداد -

 سمارات -

 وقتي -

 البريد المصري  -

  

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن الهدف   الدكتور ماجد نجم   أشار 

من منظومة الدفع اإللكتروني التي توفرها الجامعة للطالب هو تقديم  

لمنظومة  في إطار تيسير اجراءات السداد وفقا  خدمات ميسرة للدفع 

التحول الرقمي، ليتمكن الطالب دون مشقة ومن خالل العديد من  

الوسائل التي تتسم بالمصداقية من سداد رسوم التسجيل بسهولة 

 .وأمان وسرعة باإلضافة إلى توافر هذه الوسائل في كل مكان



 

 

 

  

ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق   125التعليم العالي: 

 الجامعات 

السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث   ن أعل

العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن  

ألف   125عدد المتقدمين الختبارات القدرات وصل حتى اآلن إلى 

طالب وطالبة على موقع التنسيق  

  للعام الجامعى www.tansik.egypt.gov.eg  اإللكتروني 

 .2022 –2021الجديد 

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق   

اإللكتروني مستمر في استقبال رغبات الطالب إلجراء اختبارات  

، مشيراً 1٩/8/2021القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 

ساعة، باإلضافة إلى معامل   24إلى أن الموقع متاح للطالب خالل الـ 

 .الحاسب اآللي بالجامعات

 

 



 

 

 

 

 

 بدء برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان 

 م 10:00 -  2021/أغسطس/14السبت  

 جامعة حلوان 

 إسالم خالد  

حلوان، فى االستعدادات لقبول   بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة 

دفعات جديدة من برنامج تأهيل المعلمين وذلك تحت رعاية الدكتور  

ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي  

 .2021محمد عميد الكلية وذلك من بداية شهر أغسطس 

 

جامعة   وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم

حلوان أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية  

 . التطوير المنشودة

  

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


 

 

وصرح “لطفى” فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"  

يهدف إلي تأهيل المدرسين   أن برنامج تأهيل المعلمين  

ألداء   التأهيل الالزم   الفئه   هذه  العمليين العاملين في الخدمة الكساب  

عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة  

 .تكاملية بكفاءة واقتدار من خالل أحدث الوسائل التعليمية 

 

وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أن شروط التقدم للبرنامج  

 :كاآلتي

 

يكون الدارس حاصل على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم   أن   /1

الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن يکون   الثانوي

الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة ال تقل عن ثالث  

 .سنوات متتالية

 

 . اليتم قيد الطالب بالكلية اال بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات /2

 

  .فصول دراسية ال تقل عن سبعة  الدراسة مدة  /٣

  



 

 

ورش فنية اون الين   التوعية بثقافة "إعادة التدوير" 

 تنظمها كلية التربية جامعة حلوان 

  

نظمت كلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم  

بإعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس  

لمجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام حمدي الجامعة لشئون خدمة ا

عبد الحميد عميد الكلية ورش اون الين عن إعادة التدوير وتضمنت  

الورشة مشروعات إلعادة التدوير وابتكارات لعالم تدوير الخامات  

وتدوير المستهلكات الورقية والبالستيك وكافة فنون إعادة التدوير  

وكيل الكلية لشئون خدمة   وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان كريمة

المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سامية نصيف توفيق استاذ مساعد 

 .بقسم رياض األطفال

 

 

 

ويؤكد الدكتور ماجد نجم على أهمية هذه الورش التعليمية في تنمية  

ا، واالرتقاء بالذوق الفني لالفراد  قدرات ومهارات الملتحقين به

https://www.elbalad.news/4924612
https://www.elbalad.news/4924612


 

 

ماينعكس بدوره على المجتمع بأكمله من نشر ثقافة  

الحفاظ على البيئة المحيطة واالستغالل األمثل للخامات  

 .المتاحة

ويشير الدكتور ممدوح مهدي الي أن إعادة التدوير تشمل تحويل كافة  

ة جديدة  الخامات غير المستخدمة الي منتجات قابلة لالستخدام بصور

 .وهو مايعد استغالل امثل للبيئة المحيطة وخاماتها المتوفرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق   1٣7التعليم العالى: 

 الجامعات 
 ص 11:٣1 2021أغسطس  15األحد، 

 
 أرشيفية –اختبارات القدرات  

 
 كتب ـ محمد صبحى 

التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث  أعلن السيد عطا، رئيس قطاع 
العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم األحد، أن  

ألف   1٣7وصل حتى اآلن إلى  القدرات عدد المتقدمين الختبارات
للعام الجامعى الجديد    طالب وطالبة على موقع التنسيق اإللكترونى

2021– 2022. 
وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن موقع التنسيق اإللكترونى  

إلجراء اختبارات القدرات حتى يوم   مستمر فى استقبال رغبات الطالب 
، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطالب  1٩/8/2021الخميس الموافق 

 .ساعة، باإلضافة إلى معامل الحاسب اآللى بالجامعات 24خالل الـ
  

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار اإلعالمى والمتحدث الرسمى 
عات تسير بشكل ُمنتظم  للوزارة، إن اختبارات القدرات بكافة الجام

بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء 
الجامعات لشئون التعليم والطالب، وحضور قيادات الكليات من العمداء  

https://www.youm7.com/story/2021/8/14/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/5423876
https://www.youm7.com/story/2021/8/14/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/5423876
https://www.youm7.com/story/2021/8/14/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/5423876


 

 

ووكالء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع  
  .تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية المطلوبة

  
ليات التى يُشترط القبول بها اجتياز  وأضاف المتحدث الرسمى أن الك

الطالب الختبارات القدرات كشرط لاللتحاق بها للعام الجامعى 
، تشمل كليات اإلعالم، وكليات الفنون التطبيقية  2021/2022

بجامعات )حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف(، والفنون الجميلة بقسمى 
لتربية الفنية  )الفنون والعمارة (، وكليتى التربية الموسيقية وا

بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتى  
)التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى( بكليات  

التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية  
ى التربية  النصر"، وشعبتى )التربية الفنية، والتربية الموسيقية( بكليت

جامعتى قناة السويس والسويس، باإلضافة إلى كليات التربية  
الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: 

)جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية،  
والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى 

وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات   سويف،
 .السياحة والفنادق

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ختام فعاليات برنامج إعداد القادة العام لطالب الجامعات بالمعهد  

 اإلعداد 
 ص 10:2٦ 2021أغسطس  15األحد، 
  
بقيادة الدكتور كريم همام مدير   معهد إعداد القادة بحلوان اُختتم

المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم  
بالجامعات، تحت  الجيالنى وكالء المعهد، فعاليات ملتقى األسر الطالبية 

 شعار برنامج إعداد القادة العام لطالب الجامعات المصرية
"General leadership Program"  حيث نظم المعهد حفل ،

ختامى تتضمن عروض فنية وتم توزيع االوشحة والشهادات على  
 .طالب الجامعات المشاركين

  
على أن   وخالل كلمته أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة،

الشباب هم عماد المستقبل واألمل الذي ترتكز عليه طموحات الدول،  
لذا تولى الدولة والقيادة السياسية اهتماًما كبيًرا للنهوض بمستوى 

الشباب ووعيهم وإدراكهم، النهم العنصر األساسي فى ارتقاء المجتمع  
داد  وتقدمه والعمود الرئيسي في تقدم الدول، مشيدا بأهمية برنامج إع

القادة العام فهو يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى ووجهات النظر في  
كثير من الموضوعات، كما يساهم على زيادة حصيلة الوعي الثقافي  
والسياسي لدى الشباب من خالل مجموعة من المحاضرات وورش  
العمل التي تناقش موضوعات مختلفة وتسهم فى تأهيلهم واكسابهم  

 .المهارات القيادية
  

http://172.16.0.6:8002/News/Article/Edit/5402995


 

 

كما أوضح الدكتور كريم همام بأنه تم توجيه الطالب  
المشاركون لوضع تصور لحفل ختام البرنامج التدريبي  

وتنفيذه بأنفسهم للتأكيد عليهم بأنهم أصبحوا قادة  
وقادرون على تحمل المسئولية واالعتماد على الذات، معلنًا أنه سيتم  

ت خالل برنامج  اختيار مجموعة من الطالب المتميزين في شتى المجاال 
إعداد القادة العام ويتم ترشيحهم للفوج المتميز حيث يتم الذهاب الى 

 .احد المدن الساحلية واقامة معسكر ترفيهي تثقيفي لهم
  

وتضمن الملتقى محاضرة بعنوان األمن القومى المصرى وعالقته  
بالمؤامرات الغربية، د، حيث تم تعريف األمن القومي المصري، وكذلك  

ديدات والتحديات التى تواجه البلد، والتعرف على نظريات التهديد  الته
الغربية وأجيال الحروب السبعة، وتطرقت المحاضرة إلى شرح الفرق  
بين مفهوم العمليات النفسية والحرب النفسية بأن الحرب النفسية هى  

استخدام اى وسيلة دعائية إعالمية بهدف أحباط الروح المعنوية،  
ت النفسية لها أهداف سياسية ودينية واجتماعية،  بينما العمليا

ومناقشة دور مواقع التواصل اإلجتماعى فى تزييف الوعى السياسى  
 .والترويج لإلرهاب الدولى

  
وتضمن الملتقى محاضرة بعنوان تجديد الخطاب الدينى " كنوز فى  

رحلة الحياة" وحاضر بها الدكتور اسامة قابيل، أمام وخطيب مسجد  
بالتجمع الخامس، وتناولت المحاضرة العديد من الموضوعات  الشرطة 

التثقيفية في الحياة العامة والدينية بمفهوم حديث وعصري يتالئم مع  
احتياجات الطالب الذهنية ومتطلبات العصر الحديث، وتصحيح المفاهيم  
المغلوطة لبناء قادة على قدر تحمل المسؤولية، للمساهمة فى االرتقاء  

 .الدهمبمجتمعهم وب
  
كما تضمن برنامج إعداد القادة العام محاضرة بعنوان الكاريزما   

وحاضر بها دكتور مايكل راشد المدرب الدولي المحترف في التنمية  



 

 

البشرية وناقشت زيادة الثقة بالنفس، كيفية التعامل مع  
اآلخرين، شرح وجهات النظر، باالضافة إلى مهارات  

بما هى الكاريزما ،   متطورة لبناء الشخصية، التعريف
تحديد نقاط القوة في الشخصية، كيفية التعامل مع المواقف الحياتية،  
وكذلك االنطباعات األولية وكيفية التحكم فيها ولغة الجسد وتدريبات  

 .للصوت
  

وفى ذات السياق ُعقد محاضرة عن إعداد القائد العام وحاضر بها  
لتعليم وعميد كلية  الدكتور محمد فوزى والى أستاذ تكنولوجيا ا

الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، وتناولت المحاضرة مفهوم  
القيادة الحديثة، عرض وتوضيح أسئلة ملهمة حول القيادة الحديثة،  

شرح نظرية القيادة الموقفية، عرض لقوانين قيادة البشر، تحديد أهم  
 .تحديات القيادة، توضيح لصفات القائد المبدع االستثنائي 

  
وعلى هامش فعاليات ملتقى األسر الطالبية للجامعات عقد ورشة عمل  
بعنوان الذكاء العاطفى، وقدمها الدكتور على سالم المدرس بقسم علم  
النفس بكلية اآلداب جامعة حلوان ومدرب التنمية البشرية، الدكتورة  
زينب أحمد نجيب استشاري العالقات األسرية واالجتماعية والمدرب  

الدكتورة نسمة الشاطر بالبرنامج الرئاسي، الدكتور علي  المعتمد،  
عاشور المدرب المعتمد من وزارة التضامن االجتماعي، الدكتورة  

صفاء منير المدرب المعتمد بالعديد من الجهات المحلية واألجنبية،  
تضمنت ورشة العمل اكساب الطالب مهارات االستخدام األنسب 

عي بها، واكساب القائد مهارة ادارة  للمشاعر وكذلك ادارة الذات والو
العالقات في بيئة العمل، حيث تضمنت الورشة تعريف مفهوم الذكاء  
االنفعالي والفرق بينه وبين الذكاء العقلي المنطقي، وكذلك المهارات  
والسمات التى يتمتع بها الشخص الذكي عاطفيا، إضافة إلى تدريب  

عاطفي لديهم، وأهم  الطالب على كيفية تنمية مستوى الذكاء ال



 

 

السلوكيات التي تساعد الشخص على التعاطف مع  
اآلخرين وتحفيزهم لتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات  

 .المتاحة في بيئة العمل
  

كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان مهارات التفاوض الفعال واإلقناع،  
وقدمها الدكتور محمد امام المدرب المعتمد من وزارة التضامن 

تماعي، الدكتور رامى عاشور زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا  االج
وعضو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمنظمة  

اليونسكو، الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها،  
الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، 

ية التفاوض، التعرف على المفاوض الجيد، عرض  وناقشت ماه
مهارات ومواقف حياتية في فن التفاوض، كذلك شرح أنواع التفاوض  

فن اإلقناع    ومستوياته، فريق التفاوض، باالضافة إلى توضيح
 .ومهاراته، كيفية إقناع الطرف اآلخر بوجهة نظري

  
الطالب   كما تم إقامة العديد من الندوات الذاتية والتي نفذها  

المشاركون في التدريب بأنفسهم حيث هدفت إلى طرح رؤاهم  
وأفكارهم وطموحاتهم لتطوير معهد إعداد القادة هذا المكان العريق  

لمواكبة المستجدات والمتغيرات المختلفة، وقد أظهروا من خالل تلك  
الندوات مدى حبهم لوطنهم ووضوح ونضوج وعيهم الكامل بما تبذله  

 .سية لنهضة الوطن الغالي القيادة السيا
  

وتضمن الملتقى أنشطة متنوعة رياضية وثقافية ومسابقات، وفى ختام  
برنامج إعداد القادة العام أقيم حفل ختامى، وقد حرص الطالب  

 المشاركين على التقاط الصور التذكارية مع قيادات معهد إعداد القادة 

 



 

 

 

 

البصر يقدمه طالب  مشروع »نظارة للضرير« لمساعدة فاقدي 
 »هندسة حلوان« 

15 -8 -2021 | 0٩:٣1 

 محمود سعد 
طالب هندسة حلوان جامعة حلوان مشروع تخرج "نظارة  قدم 

للضرير" يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور محمد  
الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة، و إشراف ياسر الجبالي  

ءت فكرة المشروع عن سيدة أمريكية  مدير إدارة رعاية الشباب، جا
تسمى هيلين كيلير، وكانت من أهمتماتها العمل بالمحاماه والتأليف  
رغم فقدانها النظر في عمر صغير، وكانت حجر األساس للكثيرين  

حيث حاولت أن تطور في نظارات فاقدين البصر بجانب وجود قصة  
بصر  عاًما يتحدث عن موضوع فقدان ال ٦5عن شخص ضرير عمره 
الطفرة التي تمت في   ما أسعده هو   وكم كان ذلك صعبا ولكن

التكنولوچيا ألنها يسرت عليه األمر ومن هنا بدأ مشروع طالب هندسة  
حلوان والذي تمت فيه محاولة التطوير إلفادة فاقدي البصر الذين يصل  

مليون شخص يعانون من ضعف حاد في النظر،   2عددهم ألكثر من 
  ون شخص فاقدون للنظر بشكل تام.منهم تقريباً ملي
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https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=CONTROL_GROUP&version=v2&cid=47758&did=4509&uid=07b4f0f6-5574-11eb-b59d-2af6a7b252a3&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIwN2I0ZjBmNi01NTc0LTExZWItYjU5ZC0yYWY2YTdiMjUyYTMiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiNDEuMzMuMTY0LjkwIiwiYWlkIjo0Nzc1OCwiY2lkIjoxNTg1OCwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wNTQ4LCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoxMiwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6MCwiZXhwIjoxNjI5MDI1MTM2fQ.pwdOAsKdxOXNo99PJpsPAQ7YAfUOtN13caysWanKgiI&adurl=https%3A%2F%2Fhealth-area.com%2Ffors-test%2F&wid=wi-6593&box_id=1&request_id=640e5f70-fdb6-11eb-9a6b-96b8403942e4&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fgate.ahram.org.eg%2FNews%2F2894709.aspx
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ويوضح فريق عمل المشروع أن النظارة تقوم بالتقاط  
والتعرف عليه، وتعمل على   صورة للشخص عند لقائه

قياس المسافة بين مرتدي النظارة، وفي حالة وجود أي عائق على  
  ٩0تقوم بتحذيره وتقوم النظارة بالتعرف على بعد ربع متر أو أقل 

شيئا من األشياء المنتشرة في حياتنا اليومية مثل كرسي، سرير و  
  هكذا.

كما يستطيع الشخص فاقد البصر من خالل النظارة أخذ صورة لكتاب  
وتقوم النظارة بقراءة الصورة بشكل واضح، كما أنه يمكن عن طريق  

google assistant  يطلب الشخص موبايله وبالتالي تبدأ ,
النظارة باالتصال بموبايله لمعرفة مكانه وتوضح له النظارة ال  

location . 

هذا ويشرف على المشروع دكتور زكي بسيوني نُصير، ويتكون فريق  
(، خالد حمزة  team leaderالمشروع من عالء هشام محمد )

رك الفريق في  شكرى، سيد محمد سيد، أسامة محمد حسن، كما يشا
مبادرة هنسوقلك التي تنظمها رعاية الشباب بالكلية تحت إشراف 

 األستاذ ياسر الجبالي مدير اإلدارة. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان يبتكرون نظام فرامل   ةي لك بالط

 أكثر أمانا.. فيديو 

 م 08:21 -  2021/أغسطس/14السبت  

 إسالم خالد  

ناقش طالب البكالوريوس قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات في  

كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، مشاريع التخرج للعام  

ت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم  ، وذلك تح2021/ 2020الجامعي 

بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، ومتابعة  

 .الدكتور خالد عبد الواحد، والمدرس المساعد سيد سعد

  

ومن بين مشروعات التخرج، نوقش مشروع منظومة الفرامل المانعة  

ن أهم  وهي من أهم وسائل األمان بالسيارة، وم (ABS) لالنغالق

التطورات التي حدثت في تكنولوجيا السيارات، وصممت؛ لتنفيذ عملية  

تقنية الفرامل بشكل أوتوماتيكي دون تدخل السائق، وذلك بفضل وحدة  

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


 

 

التحكم اإللكترونية، والوحدة المانعة لالنغالق،  

 .ومجموعة الحساسات والمشغالت الموجودة بالنظام 

 لفرامل المانعة لالنغالقمنظومة ا و أوضحوا أن أهم ميزة تميز 

(ABS )    انها تمنع انقباض العجالت ومدي الفرملة قصير خاصة في

الطرق المبتلة وتمنع تآكل اإلطار ولكن يعيبها تكلفتها العالية وصعوبة  

 .صيانتها

  

 ويتكون فريق عمل مشروع منظومة الفرامل المانعة لالنغالق

(ABS) شروع ،أحمد صابر  من الطالب: “محمد نبيل محمد قائد الم

ضاحي ،أحمد ناصر السيد، كيرلس سمير موسي ، رامي أيمن كمال  

عمر خالد محمود ، أحمد كارم محمود ، أحمد عادل مرعي ، صالح  

عبدالوهاب ، هدي رمضان إبراهيم ايه صبحي فتحي ، اسراء   أشرف 

 .”نصر الدين

  

تخرج الطالب  كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان مشاريع  عميد

 مميزة وتساهم في حل المشكالت المجتمعية 

  



 

 

أوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية أن  

المشروعات الطالبية المميزة تساهم في حل المشكالت  

المجتمعية وخدمة الطالب في مجال عملهم المستقبلي ، وتعطي لهم  

 .عهمحافز قوي علي االستمرار في التقدم واالزدهار والنهوض بمجتم

  

كما أثنى الدكتور لطفي ، على مشاريع التخرج المقدمة من الطالب،  

قائال ٕان الطالب قدموا العديد من المشاريع فى المجال الطبي المميزة  

التى كانت تدعو ٕالى الفخر واالعتزاز، باالضافة الى افكار مشاريعهم  

 . االخرى التى قدموها التى تساهم فى حل مشكالت مجتمعنا 
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