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جامعة    14لتعليم العالي تبحث التصميمات المتكاملة لـ  

 أهلية بالجامعات الحكومية 

 

 
 | محمد كامل كتب: دقيقة | 36منذ 

د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة  ترأس

صندوق االستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية، بحضور د. أيمن عاشور 

نائب الوزير لشئون الجامعات، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. 

ث العلمي والتكنولوجيا، د. ماجد نجم رئيس جامعة محمود صقر رئيس أكاديمية البح

حلوان، د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة اإلسكندرية، د. أنور إسماعيل مساعد الوزير 

للمشروعات القومية والمدير التنفيذي للصندوق، د.عادل عبدالغفار المستشار اإلعالمي 

بر تقنية الفيديو والمتحدث الرسمي للوزارة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك ع

 كونفرانس.

وخالل االجتماع، أكد الوزير أن الهدف من إعادة هيكلة صندوق االستشارات هو 

هد البحثية بشكل يتيح تقديم االستفادة من إمكانيات الجامعات والمراكز والمعا

االستشارات الفنية في شتى المجاالت والتخصصات، سواء القانونية أو اإلعالمية 

وغيرها من المجاالت، بحيث يتم االستفادة من الكوادر البشرية والمتخصصين بمختلف 

مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل بمثابة جهاز 

يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها، وبين قوة أجهزة العلم  وطني

والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية 

 والفنية، مضيفاً أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية في أداء خدماته االستشارية والبحثية 

https://www.almasryalyoum.com/editor/details/679


 

 

 

 

والمتميزة في مراكز البحث العلمي والجامعات؛ كوسيلة  على الكوادر العلمية المتخصصة

 هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

وأكد الوزير على الدور المهم لصندوق االستشارات في تقديم االستشارات الفنية لكافة 

قابى على الجهات المعنية مع التأكيد على ضرورة تحقيق االنضباط المالى واإلداري والر

 كافة أنشطة الصندوق.

وأكد د. خالد عبدالغفار على ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من 

 كافة االستشارات الفنية، واالقتصادية، ودراسات الجدوى التي يقدمها الصندوق.

ومن جانبه، استعرض د. أنور إسماعيل مشروعات الصندوق الجارى تنفيذها، ومنها: 

جامعة أهلية بالجامعات الحكومية، ومشروع  14ل التصميمات المتكاملة لعدد أعما

مراجعة تراخيص البناء بمحافظتى جنوب سيناء والبحر األحمر، باإلضافة إلى متابعة 

وإدارة مشروع إنشاء المبنى الخاص بالجامعة المصرية للتعلم اإللكترونى األهلية، وكذا 

جامعة مصر للمعلوماتية، فضالً عن مشروع  مشروع تحديد متطلبات معامل وورش

متابعة تنفيذ البنية المعلوماتية لجامعة المنصورة األهلية، مشيًرا إلى احتياجات الصندوق 

 من الكوادر البشرية والتخصصات العلمية الالزمة إلتمام المشروعات.

كما ناقش المجلس الموقف المالى لمشروعات الجامعات األهلية حتى أغسطس 

وافق المجلس أيًضا على قيام الصندوق باالشتراك في ممارسة أعمال البنية  .2021

التحتية لتكنولوجيا ونظم المعلومات والشبكات للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 

والمالبس، وأعمال التصميمات الخاصة بالمعهد الوطني للرياضيات واإلشراف عليه، 

إلنشاء المعمل المرجعي للمجلس األعلى للمستشفيات  وكذلك األعمال الفنية واالستشارية

الجامعية بمحافظة القاهرة؛ ليكون مركًزا لتقديم الخدمات المعملية المتكاملة لتشخيص 

الوبائيات واألمراض المستجدة، بما فيها الجراثيم التي تحتاج إلى مستوى أمان بيولوجى 

 ثالث أو رابع.

 



 

 

 

 

يل على صندوق االستشارات الفنية للخبراء كما وافق المجلس على فتح باب التسج

والمتخصصين في شتى المجاالت والتخصصات العلمية والفنية بالجامعات والمراكز 

البحثية؛ لالستفادة من الخبرات والكوادر العلمية بالجامعات والمراكز البحثية في أعمال 

 الصندوق الفنية واالستشارية.
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.. كل ما تريد معرفته عن برنامج  2021تنسيق الجامعات 

 هندسة االتصاالت والمعلومات بجامعة حلوان 

 

 
17-8-2021 | 10:04 

 محمود سعد

كلية الهندسة بحلوان عن برنامج مميز "هندسة االتصاالت والمعلومات"،  أعلنت

تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمد الدسوقى القائم 

 بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان.

يسعى إلى مواصلة إعداد خريجين مزودين   وأوضح الدكتور ماجد نجم أن البرنامج

بالخبرات العلمية والعملية الالزمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم التكنولجى 

السريع في مجال نظم االتصاالت والمعلومات والقدرة على اإلبداع في تطوير هذه النظم 

 سوق العمل على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي. والمنافسة في

وأفاد الدكتور محمد الدسوقى بأن برنامج هندسة االتصاالت والمعلومات يهدف إلى تقديم 

برنامج جديد ومتميز بتكنولوجيا حديثة في مجال هندسة االتصاالت والمعلومات لمرحلة 

العلوم األساسية التي تمكنهم من البكالوريوس، وإكساب الدارسين المفاهيم والمعارف و

استيعاب النظريات والمفاهيم المتطورة في مجال هندسة االتصاالت والمعلومات وتزويد 

الدارسين بمفاهيم االقتصاد الهندسي وإدارة المشروعات وطرق الحفاظ على البيئة، 

 وكذلك يمد الدارسين بطرق تصميم وبناء نظم التحكم، وحصول الدارسين على معارف

ومهارات تصميم وتطوير نظم الذكاء االصطناعي المختلفة، وتزويد الخريجين بالمهارات 

 العلمية الالزمة لتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت والمعلومات المتطورة والحديثة.

 

 

 

https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=CONTROL_GROUP_C&version=v2&cid=51047&did=4509&uid=10d4f8b9-596c-11eb-aef0-c20cd332d8e0&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIxMGQ0ZjhiOS01OTZjLTExZWItYWVmMC1jMjBjZDMzMmQ4ZTAiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiMTkzLjIyNy4zNC41IiwiYWlkIjo1MTA0NywiY2lkIjoxNzAxNiwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wMTc2LCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoyOSwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6NTYsImV4cCI6MTYyOTE5NTEyMH0.UGA-PNvmiAYsxlS000oWNUvoV0SQ4xey032DA4lxnFQ&adurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felfaresfoods&wid=wi-6593&box_id=1&request_id=2a3e3a81-ff42-11eb-8aec-163683ca746e&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fgate.ahram.org.eg%2FNews%2F2896679.aspx
https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=CONTROL_GROUP_C&version=v2&cid=51047&did=4509&uid=10d4f8b9-596c-11eb-aef0-c20cd332d8e0&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIxMGQ0ZjhiOS01OTZjLTExZWItYWVmMC1jMjBjZDMzMmQ4ZTAiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiMTkzLjIyNy4zNC41IiwiYWlkIjo1MTA0NywiY2lkIjoxNzAxNiwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wMTc2LCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoyOSwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6NTYsImV4cCI6MTYyOTE5NTEyMH0.UGA-PNvmiAYsxlS000oWNUvoV0SQ4xey032DA4lxnFQ&adurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felfaresfoods&wid=wi-6593&box_id=1&request_id=2a3e3a81-ff42-11eb-8aec-163683ca746e&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fgate.ahram.org.eg%2FNews%2F2896679.aspx


 

 

 

 

 

كما أن البرنامج يتميز بكونه برنامجا دوليا معدا بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة 

منح الخريجين شهادتين إحداهما من جامعة حلوان واألخرى اونينوتونو بإيطاليا وي

اختيارية من جامعة أونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من االتحاد األوروبي، والمقررات 

الخاصة بالبرنامج معدة من قبل متخصصين على مستوى العالم باإلضافة إلى أساتذة 

مقررات باالستعانة بالمحتوى جامعة حلوان أو من خارج الجامعة الذين يقومون بشرح ال

الموجود على اإلنترنت،و َيشترك أساتذة الجامعة اإليطالية في وضع االمتحانات والتي تتم 

بالتعاون بين الجانبين المصري واإليطالي، ويقوم الجانب اإليطالي بتوفير بعض المنح 

 لطالب البرنامج.

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ة يبحث مع ماجد نجم تنظيم المرور أمام  محافظ القاهر 

 جامعة حلوان 

 

 
16-8-2021 | 19:38 

 أميرة الشرقاوي -القاهرة 

خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان،  بحث

التنسيق مع اإلدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية، أمام بوابة الجامعة، 

في فترة الدراسة، والتنسيق مع هيئة مترو األنفاق لتجميل كوبري المشاة الخاص  خاصة

 بمترو األنفاق وسور المترو.

 

وأشاد محافظ القاهرة، خالل زيارته للجامعة بالدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة 

حلوان، لخدمة البيئة المحيطةبها، بالتنسيق مع األجهزة التنفيذية للمحافظة، خاصة في 

مجال التجميل ورفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي تستهدف 

 كثر احتياًجا.المناطق األ

 

 

  



 

 

 

 

 

سوفت وير لمتابعة الضغط والسكر واألكسجين ودرجة  

 الحرارة.. مشروع تخرج بـ"هندسة حلوان" 

 

 
16-8-2021 | 18:05 

 

 محمود سعد

ع عبارة فريق من طالب كلية الهندسة بجامعة حلوان، فى ابتكار فكرة مشرو نجح

من خالله يتم متابعة الضغط و السكر واألكسجين ودرجة الحرارة  softwareبرنامج 

وكذلك النبض وأيضا يعمل على التنبيه بمواعيد الدواء، وذلك بدعم ورعاية الدكتور ماجد 

نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة 

 حلوان.

أشاد الدكتور ماجد نجم بابتكارات طالب جامعة حلوان الغنية باالبداع، موضحا أن الشباب 

هم من يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على 

الهندسة بها   تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطالب المبدعين والموهوبين، وأن كلية

 مميزة ومبدعة ومبتكرة فى مشروعات تخرجهم.كوادر 

وأفاد الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان، بأن كلية الهندسة 

بالجامعة تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدل على إبداعات الطالب وفكرهم 

لهندسية المستنير، حيث تسعى الكلية إلى إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات ا

 المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف الالزمة لخدمة مؤسسات سوق العمل.

 

 



 

 

 

 

 

وتعمل فكرة المشروع على تخزين التشخيصات السابقة، ومواعيد األدوية القديمة، 

واألشعة والتحاليل، ويعطى تنبيه وقت الطوارئ للمريض، كما أن الدكتور يمكنه أن 

رضى وحفظ بياناتهم، يمكن االستفادة من فكرة هذا لمتابعة الم softwareيستخدم الـ 

المشروع كمرافق لمريض النه يعطى اإلشارات الخاصة بالمريض طول الوقت لمتابعة 

 حالته.

يشرف على المشروع الدكتورة هدير أحمد ويتكون فريق العمل من الطالب أحمد أسامة 

 محمد، الطالبة سندس مصطفى، الطالب زياد سالمة.

  



 

 

 

 

  

من منتسبى    5000ان: نستهدف تطعيم جامعة حلو 

 الجامعة والتوسع فى تطعيم الطالب 

 

 
 ص 03:00 2021أغسطس  17الثالثاء، 

 كتب محمد صبحى

 

لشئون خدمة وتنمية المجتمع  جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدى، نائب رئيس أكد

والمشرف على المستشفيات الجامعية، أن الجامعة تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس 

عة من ضمنهم من جر 3500والعاملين بلقاح فيروس كورونا ، مشيرا إألى أنه تم تطيعم 

من منتسبيها خالل  5000حصل على جرعتين ، مشيرا إألى أن الجامعة تستهدف تطعيم 

 .الفترة المقبلة

  

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الجامعة على تواصل 

مع وزارة الصحة للحصول على التطعيمات الالزمة مؤكدا التوسع فى التطعيم ليشمل 

طالب بداية من العام الجامعى الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى ، موضحا ال

 .أن البداية ستكون من طالب القطاع الصحى وأيضا المقيمين بالمدن الجامعية

  

وفقاً لتوجيهات رئيس الجامعة بناًء على   وتأتى هذه الحملة لتطعيم منتسبى جامعة حلوان

بتلقى اللقاح للحد من انتشار الفيروس وبالتعاون مع وزارة  توجيهات القيادة السياسية

الصحة والسكان، حيث قام وفد طبى من اإلدارة الطبية ومستشفى الطلبة ومستشفى بدر 

الجامعى بإجراء التطعيمات من خالل تخصيص مقرات للراغبين فى تلقى التطعيم فى 

طبى من الدكتور وائل عمر مبنى إدارة الجامعة والصالة المغطاة، وذلك تحت إشراف 

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

بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وفريق من اإلدارة الطبية بإشراف الدكتور محمود عابد 

 مدير مستشفى الطلبة، باإلضافة إلى الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة

 .وفريق الفنيين والتمريض

https://www.youm7.com/story/2021/8/15/%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-3500-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF/5425175


 

 

 

 

 

 

 

طالب يسجلون ألداء اختبارات القدرات بكليات   52603

 جامعة حلوان 

 
 م 05:01 2021أغسطس  16اإلثنين، 

 بحىكتب ـ محمد ص

 

بجامعة حلوان، وفقا لألعداد  اختبارات القدرات طالب وطالبات ألداء  52603 سجل

، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم حيث يتم 2021الواردة من مكتب تنسيق الجامعات 

التربية الفنية إجراء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة و

والتربية الموسيقية والتمريض والسياحة والفنادق، وكليات التربية الرياضية بنين 

وبنات، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس األعلى للجامعات حيث يمكن للطالب الراغبين في 

خوض االختبارات الحجز من خالل موقع التنسيق اإللكتروني، ويستمر التسجيل لحجز 

 . 2021أغسطس  21وم القدرات حتى ي

  

وتشهد جامعة حلوان إقباال كثيفا من الطالب ألداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان للعام 

، ويشير الدكتور ماجد نجم، إلى أن هذه االختبارات تعكس 2022 – 2021الجامعي 

مواهب متميزة يتمتع بها الطالب وتعكس مدى قدرتهم على اجتياز المقررات الدراسية 

خصصة، ونوه بأن طبيعة االختبارات بعضها مهارية وفنية أو اختبارات معرفية المت

 .ولغات

  

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب فى بيان، أن 

اختبارات القدرات تعقد بكليات الفنون والكليات الرياضية وألول مرة في كليتي التمريض 

لى مستوى الجامعة، مؤكًدا أنه جرى التشديد على تطبيق والسياحة والفنادق ع

، الفتًا إلى أنه جرى 19اإلجراءات االحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 

 .التأكيد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة

  

https://www.youm7.com/story/2021/8/16/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-2021-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/5426592


 

 

 

 

 

، وعميد كلية 2021القدرات أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا الختبارات 

الفنون الجميلة جامعة حلوان، ان الطالب يقبلون على آداء االختبارات في ظل سعي 

الجامعة لتذليل كافة العقبات لهم موضًحا أن الهدف األساسي من تطبيق اختبارات 

القدرات معرفة المواهب التي يتمتع بها الطالب والتي تمكنهم من االلتحاق بالكليات 

 .خصصةالمت

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

تفاصيل برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية ومجاالت  

 العمل بـ جامعة حلوان 

 

 م 01:42 - 2021/أغسطس/16اإلثنين  

 كريم ناصر -اسالم خالد  

برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية وهو  كلية الهندسة جامعة حلوان طرحت 

تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القأيم بعمل رٔييس الجامعة و الدكتور  برنامج جديد ومميز 

محمد دسوقي القأيم بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان و تتمثل رٔوية البرنامج في وضع 

مية لبرنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية من خالل ٕاعداد عدد من األهداف التعلي

حداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية  مهندسين مٔوهلين للمساهمة الفعالة فى أ

 .الكهربية وتلبية متطلبات الصناعات المحلية والعالمية

لقوى ويتمييز البرنامج بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية فى هندسة ا 

والوقاية الكهربية مثل االآلت الكهربية والتحكم اآللى والقوى والشبكات الكهربية وتوليد 

نظمة  ستخدام الطاقة المتجددة وتوليد ونقل وحماية الطاقة واألنظمة الكهربية وتصميم أ وأ

كيب الحماية الرقمية لالآلت والشبكات الكهربية واعداد قوأيم المعدات والتجهيزات والتر

نظمة توزيع الطاقة  واألختبار ألنظمة حماية الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وأ

 .الكهربية

كساب الخريج مخرجات تعلم معرفية وذهنية وحرفية  وتتلخص رسالة البرنامج في أ

متميزة وتعلم ذاتى مستمرمزودا بٔاحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال القوى ووقاية 

معدات الشبكات الكهربية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى مدركا مسٔيوليته 

لبئية ومستخدما ألدوات البحث العلمى فى تنمية وتطوير األخالقية فى الحفاظ على ا

 .المجتمع

 

https://www.elbalad.news/writer/3187


 

 

 

 

ساسيات هندسة القوى والوقاية الكهربية،  مراجعة  يهدف البرنامج ٕالى التعرف على أ

نظمة القوى والوقاية الكهربية طبقا للمواصفات األساسية لضمان  مستندات توريد أ

نظمة وقاية  تحقيق الجودة، واعداد الرسومات والمواصفات األساسية والبيانات لبناء أ

نظمة وعمليات وقاية كهربية لخدمة متطلبات  جزاء وأ الطاقة الكهربية، وتصميم أ

حزمة الحاسب األلى والحلول العددية ولتمثيل مسأيل فى  ستخدام أ المجتمع األقتصادية، وأ

نظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربية ودوأير الجهد العالى  مجاالت حماية األآلت الكهربية وأ

ومصادر الطاقة المتجددة وتطبيقات الكترونيات القوى، وتقييم نتأيج عددية ومعملية 

نظمة فى مجاالت هندسة الوقاية الكهربية، وتبنى البحث  جزاء ومعدات وأ لتحديد خواص أ

هندسة  واألستنتاج وتطبيق حس الفكر الهندسى فى حل المشكالت المتعلقة بمجاالت

القوى والوقاية الكهربية فى مهنته، بحيث يجيد الطالب األتصال كتابة و تحدثا ويعمل 

و ضمن فريق عمل، ويقدر القيم واألخالقيات ومسٔيولياته تجاه المجتمع والبئية  منفردا أ

 .فى حياته العملية

ى ساعة معتمدة ف 36ساعة معتمدة منهم  160وتكون مدة الدراسة فى البرنامج 

جتماعية  17المستوى األعدادى ويحق للطالب التخرج عند استكمال  ساعة علوم أ

نسانية،  ساسية،  68وأ ساعة علوم تخصصية وتطبيقية باألضافة  75ساعة علوم أ

سابيع فى نهاية المستوى األول وتدريب ميدانى لمدة  4لتدريب فى ورش الكلية لمدة   4أ

سابيع فى نهاية المستوى الثا  .نىأ

وتكون مجاالت العمل للخريج تكون في شركات التوليد والتوزيع الكهربي ، محطات 

القوى الكهربية، شركات النقل الكهربى ومراكز تحكم الطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة 

قطاعات البترول ومشتقاته، مصانع  والمٔوسسات ذات العالقة، مزارع الطاقة المتجددة، 

الصناعات اإللكترونية، مٔوسسات مترو األنفاق والنقل  هربية، المعدات والمكونات الك

 .األخرى

  



 

 

 

 

 

بكلية   BIS جامعة حلوان تعلن شروط القبول ببرنامج

 التجارة وإدارة األعمال 

 

 ص 11:59 - 2021/أغسطس/17الثالثاء  

 إسالم خالد 

   BISكلية التجارة وإدارة األعمال بـ جامعة حلوان عن شروط القبول ببرنامج أعلنت

الدكتور ماجد نجم  ، وذلك برعاية  2021-2020نظم معلومات األعمال" للعام الدراسى "

 .عمل رئيس جامعة حلوانالقائم ب

في إعداد خريجين  برامج جامعة حلوان المميزة تسهم  الدكتور ماجد نجم أن  أوضح 

على مستوى عال من الكفاءة بمستوي تنافسي يتمتعون ويتسلحون من خاللها بالمعرفة 

والمهارات الالزمة الحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي و اإلقليمي و الدولي في 

 .ت متخصصة وفريدةمجاال

أفادت الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة أن من مميزات البرنامج أنه 

يقدم تخصصاً فريداً يجمع ما بين إدارة األعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة 

نظام  منتقاة من أساتذة كليتى التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على

الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة اإلنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات 

 .تدريبية وورش عمل متميزة للطالب أثناء فترة الدراسة

يعد هذا البرنامج نواة أساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة 

البرنامج درجة البكالوريوس فى أحد  جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي، ويمنح

التخصصات الفريدة التي تتمتع بها كلية التجارة وإدارة األعمال وهو تخصص نظم 

 .BIS معلومات األعمال

 

https://www.elbalad.news/writer/2346
https://www.elbalad.news/writer/2346
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 :هذا ويتطلب االلتحاق بالبرنامج توافر الشروط اآلتية

)  أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول.1

 .أدبي ( -علمى 

أن يكون الطالب مقبوالً بكلية التجارة وإدارة األعمال إنتظام ، عن طريق مكتب  -٢

التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة أن الكلية ال تقبل طالب االنتساب ببرنامج نظم 

 .معلومات األعمال، أو الباقين لالعادة

 .ة النهائية في مادة اللغة اإلنجليزية٪ على األقل من الدرج٨٠حصول الطالب على  -٣

على  بشرط الحصول  IGCSE   قبول الحاصلين على شهادة الثانوية اإلنجليزية -٤

 .على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية C تقدير

 High الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية األمريكية يقبل البرنامج  -٥

School Diploma  على تقدير بشرط الحصول C على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية. 

يتم المفاضلة عند قبول الطالب على أساس المجموع االعتباري) مجموع الثانوية  -٦

 . العامة + درجة مادة اللغة اإلنجليزية (

يمكن قبول الطالب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على  -٧

 ." ى حدود العدد المتبقى من المرحلة األصلية " السابقةف نفس األساس السابق 

يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول  -٨

ببرنامج نظم معلومات األعمال وبذلك يصبح المشمولين بالقرار فى حكم المقبولين 

 ً  على الموقع الرسمي بالبرنامج. ويتم إعالن قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضا

 www.helwan.edu.eg/bis للبرنامج

يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة   -٩

 .الستكمال إجراءات قيده بالبرنامج

يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك الختيار المقررات التي سوف   -١٠

 .بتوجيه من المرشد األكاديمي، وتسجيلها وسداد الرسوم الدراسية يقوم بدراستها،



 

 

و للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة فى تخصص نظم 

  : معلومات األعمال يشترط

 -:ساعة معتمدة موزعة على النحو التالى 129دراسة 

ساعة ( 6) ( ساعة إجبارية+ 6وتنقسم إلى " ) ( ساعة معتمدة 12متطلبات عامة ) -١

 . "يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية

( ساعة 9( ساعة إجبارية )51( ساعة معتمدة وتنقسم إلي " )60متطلبات كلية )  - ٢

 . "يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية

( 9( ساعة إجبارية )48وتنقسم إلي " ) ( ساعة معتمدة 57متطلبات التخصص ) -٣

 . "طالب من بين المقررات االختياريساعة يختارها ال

  



 

 

 

 

 

اليوم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية  

 مكافحة الفساد 

 

 ص 04:00 - 2021/أغسطس/17الثالثاء  

 كريم ناصر 

ة حلوان، مجموعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامع أعلن

، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء 2021 البرامج التدريبية لشهر أغسطس 

هيئة التدريس 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

 

تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى  ويتم تنفيذ هذه الدورات 

فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة 

لقيادات وفق مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وا

 .رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات واإلدارات المركزية

 

وذلك فى  دورة تدريبية حول كيفية مكافحة الفساد و التعريف به  و من هذه الدورات 

 .أغسطس ١٨-١٧تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثالثاء واألربعاء 

 : التدريبية عبر هذا الرابط ونوه المركز إلى أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 

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


 

 

 

 

 

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

برامج التنمية البشرية باإلدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن 

 . ٢٠٢١خر ما توصل إليه العلم الحديث )إعداد أخصائى تخاطب( وفقا آل

 

الدكتور حسام رفاعى نائب  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  وذلك تحت رعاية 

 .رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 

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

بقاعة المؤتمرات بالمكتبه المركزيه  ٢٠٢١ سبتمبر  ٢ أسبوعين حتى الخميس الموافق

م وذلك تحت إشراف األستاذ راشد  ٢.٠٠ص حتى الساعه ٩.٣٠اعتبارا من الساعه 

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

فى مقر وحدة برامج وتخصص الدورة التدريبية لطالب جامعة حلوان ويتم دفع الرسوم 

 . ( ٣٠التنميه البشريه بالدور االرضى بالمبنى االدارى لجامعة حلوان) غرفه رقم 

 

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

الخاصة على مهارات التخاطب وإعداد أخصائى تخاطب واكتشاف ودعم المهارات لدى 

خالل محاضرات نظرية وعمليه، كذلك مساعدة الطالب على تحديد األهداف  الطالب من

ودعم فكر التخطيط االستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق 

العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طالب الكليات المختلفة وبناء جسر من 

ر لرفع مستوى أداء الطالب وتنمية المهارات العالقات الوثيقة بينهم، والتدريب والتطوي

والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق 

 .العمل

  



 

 

 

 

 

.. عميد سياحة وفنادق حلوان  2021تنسيق الجامعات 

 يوضح تفاصيل اختبارات القدرات 

 

 م 11:35 - 2021/أغسطس/16اإلثنين  

 إسالم خالد 

كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان اختبارات القدرات ألول مرة، حيث يمكن  بدأت

 .للطالب االلتحاق بالكلية إذا كانت أهدافه وميوله تتجه لهذا التخصص

كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، عن شكل  الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كشفت 

 . 2022-2021اختبار القدرات بالكلية، لطالب شهادة الثانوية العامة 

وقالت "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” إن اختبار القدرات يهدف  

انية التي إلى قياس المعلومات العامة لدى الطالب الممتحن والمهارات السلوكية واللغة الث

 . درسها سواء كانت لغة إنجليزية أو فرنسية أو المانية

وأوضحت عميد كلية السياحة والفنادق عن أن االختبار سوف يكون عن نموذجين بحيث 

دقيقة  60ال يتم أى نوع الغش بين الطالب داخل لجان االمتحانات وأن مدة االمتحان 

سؤاال وقد تم وضع اسئلة االختبار عن طريق لجنة مشكلة من المجلس  50ويتكون من 

 . االعلي للجامعات

ورة سهى عبد الوهاب أن الكلية لن تسمح بدخول أى طالب بعد انتهاء وأكدت الدكت

من  منتصف وقت االمتحان ويخصص له مواعيد أخرى ألداء وأن االمتحانات تبدأ 

 ونصف فى مقر كلية السياحة والفنادق وال يحق  ١١ونصف حتى الساعة  ١٠الساعة 
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احضار  حوال ، كما انه يمنع للطالب دخول االمتحان بعد بداية االمتحان باي حال من األ

اى اإللكترونيات مثل الموبايل أو الساعة االلكترونية وعدم السماح بتصوير ورقة األسئلة 

أو اصطحابها بعد االمتحانات وأنه سوف يتم تجميع ورقة األسئلة مع ورق االجابة بعد 

 . إنتهاء االمتحانات

ءات احترازية مشددة، مضيفاً أن وأشارت إلى أن اختبارات القدرات تتم في ظل إجرا

عملية التقديم لالختبارات تتم من خالل موقع مكتب تنسيق الجامعات ويتم تحديد ميعاد 

الختبارات القدرات على موقع الجامعة في الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز 

ألعلى اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس ا

 .للجامعات

سجل  ٢٠٢١أعلنت جامعة حلوان أنه وفقا لألعداد الواردة من مكتب تنسيق الجامعات  

الدكتور ماجد  طالب وطالبات ألداء اختبارات القدرات بالجامعة تحت رعاية  ٥٢٦٠٣

 .نجم

يتم إجراء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية 

والتربية الموسيقية والتمريض والسياحة والفنادق، وكليات التربية الرياضية بنين 

ن في وبنات، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس األعلى للجامعات حيث يمكن للطالب الراغبي

خوض االختبارات الحجز من خالل موقع التنسيق اإللكتروني، ويستمر التسجيل لحجز 

 .٢٠٢١أغسطس  ٢١القدرات حتى يوم 

  



 

 

 

 

 

 

تنسيق الجامعات.. تفاصيل برنامج هندسة االتصاالت  

 «حلوان هندسة »والمعلومات بـ 

 

 

 ص 11:41 - 2021/أغسطس/17الثالثاء  

 إسراء جمال 

أعلنت كلية الهندسة بحلوان، عن برنامج مميز “هندسة االتصاالت والمعلومات”، تحت 

عمل رئيس الجامعة، والدكتور محمد الدسوقي، القائم رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم ب

 .بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان

يسعى إلى مواصلة إعداد خريجين مزودين  وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن البرنامج 

بالخبرات العلمية والعملية الالزمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم التكنولجى 

صاالت والمعلومات والقدرة على اإلبداع في تطوير هذه النظم السريع في مجال نظم االت

 .والمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

وأفاد الدكتور محمد الدسوقي، أن برنامج هندسة االتصاالت والمعلومات يهدف إلى تقديم 

ت والمعلومات لمرحلة برنامج جديد ومتميز بتكنولوجيا حديثة في مجال هندسة االتصاال

البكالوريوس، اكساب الدارسين المفاهيم والمعارف والعلوم األساسية التي تمكنهم من 

استيعاب النظريات والمفاهيم المتطورة في مجال هندسة االتصاالت والمعلومات وتزويد 

الدارسين بمفاهيم االقتصاد الهندسي وإدارة المشروعات وطرق الحفاظ على البيئة، 

يمد الدارسين بطرق تصميم وبناء نظم التحكم، حصول الدارسين على معارف  وكذلك

ومهارات تصميم وتطوير نظم الذكاء االصطناعي المختلفة، وتزويد الخريجين بالمهارات 

 .العلمية الالزمة لتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت والمعلومات المتطورة والحديثة

 

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


 

 

 

 

دولي معد بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة كما أن البرنامج يتميز بكونه برنامج 

اونينوتونو بإيطاليا ويمنح الخريجين شهادتين أحدهما من جامعة حلوان واألخرى 

اختيارية من جامعة أونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من االتحاد األوروبي، والمقررات 

إلى أساتذة  الخاصة بالبرنامج معدة من قبل متخصصين على مستوى العالم، باإلضافة

يقومون بشرح المقررات باالستعانة بالمحتوى  جامعة حلوان أو من خارج الجامعة الذين

الموجود على اإلنترنت،َ يشترك أساتذة الجامعة اإليطالية في وضع االمتحانات والتي تتم 

بالتعاون بين الجانبين المصري واإليطالي، ويقوم الجانب اإليطالي بتوفير بعض المنح 

 .لطالب البرنامج

  

  



 

 

 

 

 

 كل المعلومات عن جامعة حلوان بعد تصدرها التريند 

 

 
 وتقارير أخبار

 17:44 2021 أغسطس 16 االثنين,

 

، 2021أغسطس  16يوم اإلثنين ضمن الكلمات األكثر بحثًا ال حلوان جامعة أصبحت

بعدما قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بزيارة لجامعة حلوان وتفقد عددا من 

 .المنشآت الجديدة الجارى إنشاؤها بالجامعة

كما بحث مع رئيس الجامعة التنسيق مع اإلدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة  

صة في فترة الدراسة، والتنسيق مع هيئة مترو األنفاق المرورية أمام بوابة الجامعة خا

 .لتجميل كوبرى المشاة الخاص بمترو األنفاق وسور المترو

 

 

 

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://alwafd.news/https:/alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/3890853-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-11-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

  :-حلوان في السطور التاليةكل المعلومات عن جامعة  "الوفد بوابة "وتقدم إليكم

كلية وهي تابعة  20جامعة حلوان هي إحدى الجامعات المصرية الحكومية وتضم 

 .للمجلس األعلى للجامعات المصرية

تعتبر جامعة حلوان حديثة نسبيا مقارنة بالجامعات المصرية العريقة مثل جامعة القاهرة 

م وتجمع الجامعة بين العديد من الكليات 1975شمس حيث أنشئت عام  و جامعة عين

يوليو  26الفريدة والتي ال نظير لها مثل كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية. في 

 .1975لسنة  70م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 1975

ن الشتات بما تنفرد بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة م

به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية )كلية الفنون التطبيقية ،كلية 

التربية الفنية ، كلية التربية الموسيقية( كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية 

الرياضية للبنين والبنات واالقتصاد المنزلى هي الكليات األم وانبثقت منها الكليات 

 لمماثلة فيا

 

 

 

 

 

 

 

https://alwafd.news/tags/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=CONTROL_GROUP&version=v2&cid=51423&did=1207&uid=10d4f8b9-596c-11eb-aef0-c20cd332d8e0&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIxMGQ0ZjhiOS01OTZjLTExZWItYWVmMC1jMjBjZDMzMmQ4ZTAiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiNDEuMzMuMTY0LjkwIiwiYWlkIjo1MTQyMywiY2lkIjoxNzE1NywibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wNTcxLCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoxNSwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6MCwiZXhwIjoxNjI5MTk1MTI2fQ.yCX2T_g3wm3GgKAdU9zWeNqCAKM69-Rbr8P5EmBfgsQ&adurl=https%3A%2F%2Fmedical-healthy.xyz%2Fthor%2Fhammer9%2F&wid=wi-3947&box_id=1&request_id=2d45062d-ff42-11eb-af9c-1e7c92e51f7a&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Falwafd.news%2F%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1%2F3891155-%25D9%2583%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25AF
https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=CONTROL_GROUP&version=v2&cid=51423&did=1207&uid=10d4f8b9-596c-11eb-aef0-c20cd332d8e0&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIxMGQ0ZjhiOS01OTZjLTExZWItYWVmMC1jMjBjZDMzMmQ4ZTAiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiNDEuMzMuMTY0LjkwIiwiYWlkIjo1MTQyMywiY2lkIjoxNzE1NywibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wNTcxLCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoxNSwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6MCwiZXhwIjoxNjI5MTk1MTI2fQ.yCX2T_g3wm3GgKAdU9zWeNqCAKM69-Rbr8P5EmBfgsQ&adurl=https%3A%2F%2Fmedical-healthy.xyz%2Fthor%2Fhammer9%2F&wid=wi-3947&box_id=1&request_id=2d45062d-ff42-11eb-af9c-1e7c92e51f7a&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Falwafd.news%2F%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1%2F3891155-%25D9%2583%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25AF


 

 

 

 

 

| مميزات برنامج االتصاالت    2021تنسيق الجامعات 

 والمعلومات بهندسة حلوان 

 

 ص 10:53 - 2021أغسطس  17الثالثاء،  مروة فهمي

يأتي « هندسة االتصاالت والمعلومات »عن برنامج مميز كلية الهندسة بحلوان أعلنت

ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمد الدسوقى 

 .حلوانب عميد كلية الهندسة القائم بعمل

مزودين يسعى إلى مواصلة إعداد خريجين  الدكتور ماجد نجم، أن البرنامج   وأوضح

بالخبرات العلمية والعملية الالزمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم التكنولوجى 

السريع في مجال نظم االتصاالت والمعلومات والقدرة على اإلبداع في تطوير هذه النظم 

 .والمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق  137: التعليم العالي | اقرأأيضا

 الجامعات

أفاد الدكتور محمد الدسوقى، أن برنامج هندسة االتصاالت والمعلومات يهدف إلى تقديم 

برنامج جديد ومتميز بتكنولوجيا حديثة في مجال هندسة االتصاالت والمعلومات لمرحلة 

عارف والعلوم األساسية التي تمكنهم من البكالوريوس، اكساب الدارسين المفاهيم والم

استيعاب النظريات والمفاهيم المتطورة في مجال هندسة االتصاالت والمعلومات وتزويد 

الدارسين بمفاهيم االقتصاد الهندسي وإدارة المشروعات وطرق الحفاظ على البيئة، 

معارف وكذلك يمد الدارسين بطرق تصميم وبناء نظم التحكم، حصول الدارسين على 

ومهارات تصميم وتطوير نظم الذكاء االصطناعي المختلفة، وتزويد الخريجين بالمهارات 

 .العلمية الالزمة لتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت والمعلومات المتطورة والحديثة

كما أن البرنامج يتميز بكونه برنامج دولي معد بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة 

ويمنح الخريجين شهادتين أحدهما من جامعة حلوان واألخرى اونينوتونو بإيطاليا 

 اختيارية من جامعة اونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من االتحاد األوروبي، والمقررات 

https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3461584/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-137-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3461584/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-137-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3461584/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-137-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3461584/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-137-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3461584/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-137-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3461584/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-137-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3461584/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-137-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3461584/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-137-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE


 

 

 

 

الخاصة بالبرنامج معدة من قبل متخصصين على مستوى العالم باإلضافة إلى 

لمقررات باالستعانة أساتذة جامعة حلوان أو من خارج الجامعة الذين يقومون بشرح ا

بالمحتوى الموجود على االنترنت، َيشترك أساتذة الجامعة اإليطالية في وضع االمتحانات 

والتي تتم بالتعاون بين الجانبين المصري واإليطالي، ويقوم الجانب اإليطالي بتوفير 

 .بعض المنح لطالب البرنامج

 


