
 

 

 
 

.. "برنامج هندسة البرمجيات" بكلية  0212تنسيق الجامعات 
 الحاسبات والذكاء االصطناعي جامعة حلوان 

 
18-8-2021 

 
 

طرحت كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي بجامعة حلوان برنامج هندسة البرمجيات، وذلك  
ت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور أسامة إمام عميد  تح

 الكلية. 
 

أوضح الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تزخر بالعديد من البرامج المتخصصة والمميزة،  
موضحا أن هندسة البرمجيات من أهم التخصصات الحديثة لمواكبة التطور السريع في 

 تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها. 
 

متميز على مستوى العالم ويعتبر  أفاد الدكتور أسامة إمام أن البرنامج  يتصف بأنه برنامج 
إضافة علمية لطالب الكلية، حيث يعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا 

التطور، وتقديم األفضل واألحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة في البرنامج  
بكل ما يتعلق بمشروعات    أكثر شموالً من األقسام األخرى، بحيث يصبح الطالب أكثر دراية

البرامج بدًء من متطلباتها إلى التحليل والتطوير واالختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل 
 في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات، وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج. 

 
لبرنامج، ويتم التدريب  كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في ا

المناسب لكل مستوى بدًء من المستوى األول من خالل شركات البرمجيات الكبرى، ما أضاف  
أثًرا وزخما إيجابيا لمستوى الطالب في البرنامج في السنوات األخيرة، ويتضمن البرنامج من  

 ضمن أهدافه:
عايير الجودة بما يدعم تميز  تصميم وتطوير برنامج أكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لم -١

 وتنافسية الخريج على المستوى المحلى واإلقليمى 
 
 التفاعل مع أصحاب المصلحة فى المجتمع فى مجال الصناعة  -٢
 



 

 

إعداد الطالب لسوق العمل المحلى واإلقليمى وتزويدهم بالمعارف   -٣
 والمهارات الالزمة

 
 
 
 ظام الساعات المعتمدة وفق معايير الجودةعمل نموذج لبرنامج أكاديمي متميز يعتمد على ن -٤
 
إثراء البحث العلمي من خالل أعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعي الطالب نحو البحث   -٥

 العلمي ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكلية . 
 
 هندسة البرمجيات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعلية التعليمية فى مجال  -٦
 
 تطوير النظم اإلدارية الداعمة لبرنامج هندسة البرمجيات  -٧
 
وتعتمد الدراسة في هذا البرنامج على الساعات المعتمدة مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية، كما   

يختار مجلس إدارة البرنامج األساتذة المتخصصين في مجاالت مختلفة ومتنوعة من داخل الكلية  
عات المصرية المختلفة من أجل إثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات المختلفة في  ومن الجام

البرنامج، باإلضافة إلى تقديم منح للدراسة وذلك للطالب المتفوقين في الدول األجنبية لفصل  
دراسي واحد أو فصلين دراسيين متتاليين، وفرص التدريب للطالب في شركات البرمجيات  

 تأهيل الطالب لسوق العمل.  الكبيرة من أجل
 

ويرشح مجلس إدارة البرنامج خريجي البرنامج للعمل في كبرى الشركات والتوجيه األكاديمي  
 لمساعدة الطالب على اختيار مواد الدورة التدريبية وحل مشكالتهم األكاديمية.

 
أن يكون  وتتمثل شروط القبول في البرنامج  الحصول على شهادة الثانوية العامة حديثه، و

الطالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان أو أي كليه  
 حاسبات ألي محافظة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
نهاية أغسطس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن كيفية إدارة  

 الفرق البحثية 
 
 2021/أغسطس/18األربعاء  
 
 

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

 والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كٌل وفق تخصصه. 
 

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

 
 

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

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

 
 

  30-29ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول كيفية إدارة الفرق البحثية يومى األحد واالثنين  
 بنظام االون الين .   ظهراً   2صباحا حتى   9من الساعة  2021أغسطس 

 
 

 ونّوه المركز إلى أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط : 
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 

 
ًرا هاًما ظهر اليوم أعلن فيه كافة التفاصيل  جدير بالذكر أنه قد عقد وزير التربية والتعليم، مؤتم 

الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، وظهرت منذ قليل نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى  
 البلد عبر هذا الرابط نتيجة الثانوية العامة . 



 

 

 
 
 

 
العام   وجاءت أبرز تصريحات وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة، دفعة الثانوية العامة هذا

تاريخية ، ولم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية ، و نسبة النجاح لنتيجة الثانوية العامة  
74 .% 

 
 تصريحات هامة لوزير التربية والتعليم  

 
% ممتاز ، مشيرا :   75طالبا وطالبة، اللي جايب   47كما قال الوزير إن أوائل الثانوية العامة 

ألف طالب و الجامعات مش هتاخد   20القسم العلمي %  من  95وحتى  90"الحاصلون على 
طالباً للنيابة     582مجاميع زمان، والنظام الجديد نجح في فرز  مستويات الطالب وتم تحويل  

 العامة بسبب الغش". 
 

وأضاف الوزير أن المدارس الحكومية بالدولة أنجبت أمهر وأفضل الطالب، وأنه يمكن إعادة  
فحص االمتحان من خالل رابط إلكتروني سيعلن األحد  كما لفت إلى أن بدء الدور الثاني  

 سبتمبر.    4المتحانات الثانوية يوم  
 

غش والتسريب في االمتحانات  وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم السيطرة على جميع أعمال ال
شخص إلى النيابة العامة   582والتعامل معها من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتحويل 

 والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات. 
 

وأشار إلى أن النظام الجديد نجح في التقويم وتحقيق فرز مستويات األداء ويكون بطريقة علمية  
يم العالي باالختيار األدق للمقاعد في الجامعات، كما تم التنسيق مع  دقيقة تسمح لوزارة التعل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطالب الذين قاموا بتقسيم المواد  
على سنتين دون اإلخالل بالقوانين وليعلم طالب هذا العام وذويهم أن طالب التقسيم لن يؤثروا  

أو ينافسوهم على أماكن الجامعات دون استحداث تنسيق مستقل أو اإلخالل  على فرص اآلخرين
 بحقوق الطرفين. 

 ووجه الدكتور طارق شوقي الشكر لجميع العاملين القائمين على هذه االمتحانات لهذا العام.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 تعرف على برنامج الدبلومة المهنية لهندسة األسمنت بجامعة حلوان 
 

 2021 أغسطس  18األربعاء،  
طرحت كلية هندسة حلوان برنامج الدبلومة المهنية العليا لهندسة األسمنت، وذلك تحت رعاية   
الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد  

 كلية الهندسة. 
 

لتعاون بين كلية هندسة  أفاد الدكتور ماجد نجم، أن برنامج هندسة األسمنت هو دبلومة عليا با
الدنماركية وهي واحدة من كبريات شركات األسمنت في العالم،   Flsmidthحلوان وشركة 

يهدف البرنامج إلى تزويد الدارسين بالمعارف النظرية والخبرة العملية في مجال تكنولوجيا  
مصانع  صناعة األسمنت والمعدات المستخدمة فيها وصيانتها، وإعداد الدارسين للعمل في 

 . Flsmidthاألسمنت، وذلك من خالل التعاون المشترك ونقل الخبرة العملية من شركة 
 

أوضح الدكتور محمد الدسوقي، أن البرنامج يعتمد على استخدام اإلمكانيات المعملية والتدريب  
،  FLSmidthالميداني وتقنيات التعليم الحديثة المتاحة في كلية الهندسة بحلوان وشركة 

ة أعضاء هيئة التدريس والمدربين المحترفين من الجانبين، وتتركز الدراسة التطبيقية  وبمشارك
 للبرنامج على دراسة مشكالت حقيقية إلعداد الخريج لسوق العمل.   

 
 كامل الوزير: منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية-اقرأ أيضا: 

 
راسية وإعداد المقررات للبرنامج بالتعاون بين الجامعة  ويتميز البرنامج بأنه تم وضع الخطة الد

الدانماركية وتكون الدراسة من خالل محاضرات في الجامعة والتدريب   Flsmidthوشركة 
 العملي على أحدث األجهزة والتدريب العملي في أحدى شركات األسمنت.

 
لدبلوم »هندسة األسمنت«  وتتمثل المهارات التي يكتسبها الخريج بانتهاء الدراسة في برنامج ا

 يكون لدى الخريجين القدرة على: 
 
تطبيق المفاهيم الحديثة في الهندسة وطرق التحكم في المعدات المستخدمة في صناعة   -١

 األسمنت.
 
 تطبيق المعارف الخاصة بأساليب الصيانة المختلفة لمعدات مصانع األسمنت.  -٢



 

 

 
االعطال واكتشافها في   مراقبة المعدات وتحديد االنهيارات وبيان -٣

 المعدات.
  
استخدام البرامج المتخصصة للمحاكاة والمستخدمة في خطوط االنتاج الحديثة بمصانع   -٤

 االسمنت والتدريب على حلول للمشاكل المحتملة. 
 تطبيق المهارات المكتسبة في التشغيل من خالل التطبيقات المعملية والزيارات الميدانية.  -٥
 
 ع واالنتاج لهذه الصناعة. تطبيق قواعد إدارة الجودة الشاملة في التصني -٦
 
 تطبيق قواعد األمان وحماية البيئة المتعلقة بالمعدات المستخدمة فى خطوط إنتاج األسمنت.  -٧
 

تكون مدة الدراسة بالبرنامج من ثالثة الى اربع فصول دراسية وتتمثل شروط القبول الحصول  
  -ميكاترونيك -صناعة  -جعلى درجة بكالوريوس الهندسة تخصصات الهندسة الميكانيكية )انتا

قوى(، الهندسة الكهربائية والهندسة الكيميائية، بحيث تكون متطلبات الحصول على الدرجة  
 اجتياز مقررات الالئحة الدراسية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

جامعة حلوان تشارك في التدريب الصيفي لطالب كلية التجارة وإدارة  
 األعمال 

 
 2021أغسطس  18األربعاء،  

 
انطلقت فعاليات التدريب الصيفي لطالب كلية التجارة وإدارة األعمال، تحت رعاية د.نيفين  

 جامع وزير الصناعة والتجارة.
 

ك فى االفتتاح د.أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة األعمال بجامعة حلوان  وشار
وشارك في االفتتاح أيضا الدكتور إبراهيم السجينى  مساعد الوزير للشئون االقتصادية، الدكتور  

 أحمد خميس أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية التجارة وإدارة األعمال بجامعة حلوان. 
 

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة حلوان على توفير فرص تدريبية ألبنائها الطالب، وذلك تحت  
 رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة. 

 
أفاد د.ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص على مثل هذه المشاركات   

هارت االساسية والفنية الالزمة التى تؤهلهم لسوق  التدريبية التى تساهم فى اكساب الطالب الم
العمل، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية الالزمة لتقّدمهم في المستقبل، هذا باإلضافة إلى  

 اكتساِب المعرفة والكفاءة والخبرات. 
 

تورة أماني فاخر أن هذا التدريب يتم على مدار أسبوعين ويتناول الموضوعات  أوضحت الدك
ذات الصلة بالتجارة الدولية وأهم االتفاقات التجارية سواء متعددة األطراف في رحاب منظمة  
التجارة العالمية واالتفاقات الثنائية بين مصر وأهم شركائها التجاريين في العالم، باإلضافة إلى  

القضايا التجارية التى تساهم فى بناء شخصية الطالب المصري ورؤيته للمتغيرات   تناول بعض
 االقتصادية العالمية. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ورشة إنتاج األلعاب التعليمية لألطفال  كلية التربية بجامعة حلوان تنظم 
 عن طريق إعادة التدوير 

 
18-8-2021 

تنظم كلية التربية جامعة حلوان ورش عمل مجانية عن إنتاج األلعاب التعليمية لألطفال عن  
طريق إعادة التدوير، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور  

يس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام حمدي ممدوح مهدى نائب رئ
عميد كلية التربية، وإشراف األستاذة الدكتورة حنان كريمه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة. 
 

أشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم ورش العمل التى تهتم بإعداد  
أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر  

البيئة التعليمية بيئة تحاكي الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة واإلبداع، وزيادة خبراتهم لجعل 
 وترسيخ األسس العلمية. 

 
أكد الدكتور ممدوح مهدى أن  الدورات التدريبية وورش العمل التى ينظمها قطاع خدمة  

المجتمع وتنمية البيئة تأتي انطالقا من تحقيق مبدأ المنافسة، وذلك فى إطار حرص الجامعة على  
بها، حيث ان هذه الورش التعليمية تعمل على تنمية قدرات ومهارات الملتحقين بها،  خدمة طال

واالرتقاء بالذوق الفني لألفراد ما ينعكس بدوره على المجتمع بأكمله من نشر ثقافة الحفاظ على  
 البيئة المحيطة واالستغالل األمثل للخامات المتاحة. 

 
تعليمى بهدف    طارٱ ى عقد ورش عمل فى أوضح الدكتور حسام حمدى أن الكلية تحرص عل

تنمية المهارات الفنية، مؤكدا أن الكلية دؤوبة للعمل في مشروعات إعادة التدوير وتتبني هذا  
الفكر الجديد من خالل إقامة العديد من ورش العمل المؤهلة والتي تزود المشاركين بالمهارات 

 في هذا المجال. الالزمةوالمعارف 
نان كريمه لن ورشة إنتاج األلعاب التعليمية تعمل على  إتاحة الفرصة  الدكتورة ح أفادت

الكتشاف تجارب التذوق الفنى واالستمتاع بتجريب الخامات المختلفة وخلق حالة من االبتكار  
 واإلبداع . 

 
الحجز واالستعالم عن الدورة التدريبية من خالل مكتب سكرتارية شئون خدمة المجتمع  ويمكن

 وتنمية  البيئة . 



 

 

 
 

 | برنامج الدراسات القانونية باللغة اإلنجليزية بحقوق حلوان2021تنسيق الجامعات 
 

 2021أغسطس  18،  األربعاء
 

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة االنجليزية، وذلك تحت  
رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، واألستاذ الدكتور سالمة عبد التواب عبد  

 الحليم القائم بعمل عميد كلية الحقوق 
 
اللغة االنجليزية إلى تقليل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج  ويهدف برنامج دراسة الحقوق ب 

الحقوق ومتطلبات سوق العمل من خالل تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على  
الصياغة القانونية وكتابة العقود واكساب مهارات اللغة القانونية باالنجليزية، ومبادىء الترجمة  

 القانونية. 
 

ويتميز برنامج الدراسة باللغة االنجليزية بقدرته على تأهيل الطالب للعمل فى مكاتب المحاماة 
ة  الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنياب

 العامة واإلدارية ومجلس الدولة.
ويشمل البرنامج دراسة األنظمة القانونية للواليات المتحدة وانجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى  

المصرى، باإلضافة إلى وجود خبرات كبيرة لدى أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على  
ة تكون وفقا لنظام الساعات  شهادات علمية من جامعات انجليزية وأمريكية، كما أن الدراس

طالب كحد أقصى لتحقيق استفادة    300المعتمدة، ويشترط البرنامج أال يزيد عدد الطالب عن 
 وفعالية أكثر. 

 
وتتضمن شروط القبول بالبرنامج أن يتم القبول فى كلية الحقوق سواء انتظام او انتساب،  

 ليزية بالثانوية العامة . ( على األقل فى اللغة االنج 50من   40% ) 80والحصول على  
 

كما يوجد العديد من األنشطة العلمية بالبرنامج المتمثلة فى المحكمة الصورية، نموذج محاكاة 
جامعة الدول العربية، نموذج محاكاة األمم المتحدة، العيادة القانونية للتدريب على القضايا  

 المختلفة قبل التخرج.
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