
 
  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

معامل لتسجيل  6.. جامعة حلوان تجهز 2021تنسيق الجامعات 

 رغبات تنسيق المرحلة األولى

 

34:09 - 2021/أغسطس/19الخميس     

 
 اسالم خالد - كريم ناصر  

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم ألعمال التنسيق اإللكتروني للعام الدراسي  

، لخدمة  لي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوترمعامل للحاسب اآل  6الجديد، بتجهيز 

2022 -  2021طالب الثانوية العامة بتنسيق  . 

  

يوضح الدكتور ماجد نجم، أن المعامل التي تم تجهيزها الستقبال الطالب هى المعمل  

المركزى بالجامعة، ومعمل في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان،  

بية الموسيقية، وأيضا معمل  ومعمل في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التر

 .بكلية الفنون الجميلة

  

وأشار الدكتور ماجد نجم إلى أن هذه المعامل مزودة باألجهزة، وتقدم خدماتها  

للطالب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة 

رغباتهم  للطالب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل 

 .وتزويدهم باإلرشادات الالزمة

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


 

 

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون  

التعليم والطالب، أنه يتم استقبال طالب الثانوية العامة وما  

يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية إلجراء  

التعليم العالي على الموقع  عملية التنسيق خالل الفترات المحددة من قبل وزارة  

المخصص لذلك، ويتم تطبيق اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا  

المستجد للحفاظ على ارواح وصحة وسالمة الطالب وتطبيق قواعد التباعد  

 .االجتماعي، وارتداء الكمامة

  

 
  



 

 

 

 

 

الحاضنات نهاية أغسطس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول 

 التكنولوجية 

ص 00:07 - 2021/أغسطس/19الخميس    

 
 كريم ناصر  

حلوان،     بـ جامعة  والقيادات  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  أعلن مركز 

تهدف لتنمية قدرات  ، والتي  2021 مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس  

الكيانات  مع  بالتعاون  بالجامعة  والقيادات  التدريس  هيئة  أعضاء  ومهارات 

 .المختلفة بالجامعة كٌل وفق تخصصه

ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا   وتقام هذه الدورات بنظام االون الين عبر 

 . لإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا

 

الدو هذه  تنفيذ  يتم  الجامعة،  رات  و  رئيس  نجم  ماجد  الدكتور  رعاية  تحت 

والبحوث، وإشراف   العليا  للدراسات  الجامعة  نائب رئيس  فؤاد  والدكتورة منى 

الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء  

واإلدارات   الكليات  مع  بالتعاون  الجامعة  رسالة  وفق  والقيادات  التدريس  هيئة 

 .المركزية

 

و من هذه الدورات دورة تدريبية حول الحاضنات التكنولوجية واقتصاد المعرفة  

أغسطس،    30-29وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي األحد واألثنين  

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


 

 

الحاضنات   مكتب  مع  بالتعاون  التدريبية  الدورة  هذه  وتقعد 

التكنولوجية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور إيهاب عبدالرؤوف  

 .المكتب  عيسوي مدير

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

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 

 

 

  - ذوى القدرات الخاصة    -جدير بالذكر انه في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم  

جامعة حلوان  تنظم وحده برامج التنمية البشرية باإلدارة العامة لرعاية الشباب  

دورة تدريبية عن )إعداد أخصائى تخاطب( وفقا ألخر ما توصل اليه العلم الحديث  

2021 . 

 

رعاية   تحت  وريادة   وذلك  الجامعة  رئيس  نجم  ماجد  حسام   الدكتور  الدكتور 

 .رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 

الموا األحد  يوم  من  اعتبارا  التدريبية  الدورة   2021أغسطس    22 فق  تعقد 

الموافق   الخميس  حتى  أسبوعين  لمدة  بقاعة    2021 سبتمبر    2وتستمر 

 2.00ص حتى الساعة 9.30المؤتمرات بالمكتبة المركزية اعتبارا من الساعة 

م وذلك تحت إشراف األستاذ راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، األستاذ ياسر  

 .عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية

 

 

 ا

 

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

بالدور   البشرية  التنمية  لجامعة حلوان) غرفه  برامج  اإلداري  بالمبنى  األرضي 

 . ( 30رقم 

https://www.elbalad.news/4930955
https://www.elbalad.news/4930955
https://www.elbalad.news/4930955
https://www.elbalad.news/4930955


 

 

 

الراغبين   الطالب  إكساب وتدريب  الي  التدريبية  الدورة  تهدف 

التخاطب   مهارات  على  الخاصة  التربية  مجال  في  العمل  في 

خالل   من  الطالب  لدى  المهارات  ودعم  واكتشاف  تخاطب  أخصائي  وإعداد 

لطالب على تحديد األهداف ودعم فكر  محاضرات نظرية وعمليه، كذلك مساعدة ا

التخطيط االستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل،  

وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طالب الكليات المختلفة وبناء جسر من  

الطالب وتنمية   أداء  لرفع مستوى  بينهم، والتدريب والتطوير  الوثيقة  العالقات 

والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي  المهارات  

 .لمواجهة سوق العمل

  

  



 

 

 
 

 

رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات بكلية  

 الحاسبات والذكاء االصطناعي..فيديو 

م 25:11 - 2021/أغسطس/18األربعاء    

 محمود محسن  

، عن تفاصيل طرح برنامج هندسة  جامعة حلوان كشف الدكتور ماجد نجم رئيس

حلوان، قائال إن البرنامج  البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء االصطناعي بجامعة  

 .يتصف بأنه متميز على مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطالب الكلية

  

 

https://www.elbalad.news/writer/2444
https://www.elbalad.news/writer/2444
https://www.elbalad.news/writer/2444
https://www.elbalad.news/4930853
https://www.elbalad.news/4930835
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وأضاف نجم خالل مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن  

العمل منذ بداية القبول  البرنامج يهدف إلى ربط الطالب بسوق  

من   بدًءا  مستوى  لكل  المناسب  التدريب  ويتم  البرنامج،  في 

 .المستوى األول من خالل شركات البرمجيات الكبرى 

  

  

الدراسة في البرنامج أكثر شموالً من األقسام   وتابع   رئيس جامعة حلوان، أن 

مؤكدا   بكل   األخرى،  دراية  أكثر  يصبح  البرنامج  بهذا  الطالب  يتعلق  أن  ما 

 .بمشروعات البرامج 

  

وأشار نجم إلى أن جامعة حلوان تزخر بالعديد من البرامج المتخصصة والمميزة،  

مؤكدا أن هندسة البرمجيات من أهم التخصصات الحديثة لمواكبة التطور السريع  

 .في تكنولوجيا المعلومات

  

  



 

 

 
 

والعمارة نون جميلة حلوان توضح الفرق بين اختبارى الفنون ف  

 

م 00:11 - 2021/أغسطس/18األربعاء    

  

 
 كريم ناصر  

الجميلة جامعة حلوان بالزمالك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة تشهد كلية الفنون  

  . إقبال الطالب كثيف على اختبارات القدرات بقسمى الفنون والعمارة

 

رعاية   تحت  بالكلية  القدرات  اختبارات  نجم،   وتأتي  ماجد  الدكتور 

 .الدكتور السيد قنديل عميد الكلية وإشراف 

  

حلو جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  عميد  قنديل  السيد  الدكتور  ان  وصرح 

الطالب تخصص فنون فالبد من اختيار اختبارات   بالزمالك   إذا كانت ميول  أنه 

فكرياً   الفنون  لدراسة  الطالب  استعداد  تقيس  قياس   بسيطة  بجانب   ، ومهارياً 

التخيل وبناء وادراك النسب السليمة للجسم البشري، وكذلك القدرة على تنظيم  

اللوني والظل والنور عن طريق    األفكار واألشكال مع تحقيق التوافق والتوازن

لتخصص   قدرات  اختبارات  تأتي  حيث  والتخيل،  اإلبداع  على  والقدرة  التظليل 

 .الفنون في جزأين رئيسيين وهما اختبار الرسم و التصميم االبتكاري

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


 

 

 

اما اذا كانت ميول الطالب العمارة فينقسم االختبار الى اختبار  

 .الرسم المعماري والتشكيل واالبتكار 

 

الخطوات   حلوان  جامعة  بكليات  القدرات  الختبارات  التسجيل  خطوات  وتشمل 

 : التالية

 

الدخول والتسجيل علي موقع مكتب  

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?C  التنسيق 

ertificate=1 

 

 ثم مرحلة أستالم كود الدفع من موقع الجامعة

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat   

 

 ثم مرحلة استالم موعد االختبار من موقع الجامعة

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat 

 مرحلة أداء األختبار بالكلية بمقر الكليات 

 مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat 

  

 : كما تشمل األوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات االتى

 

 رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات

  صورة شخصية للطالب



 

 

 

 

معامل بجامعة حلوان لطالب الثانوية   6..  2021تنسيق الجامعات 

 العامة لتسجيل رغبات المرحلة األولى

19-8-2021 | 09:46 

 
 جامعة حلوان 

 محمود سعد 



 

 

ماجد نجم ألعمال التنسيق  تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور  

بتجهيز   الجديد،  الدراسي  للعام  للحاسب    6اإللكتروني  معامل 

طالب   لخدمة  الكمبيوتر،  أجهزة  من  كبير  بـعدد  مزودة  اآللي 

 .2022 - 2021الثانوية العامة بتنسيق 

 

 

 

 

الطالب تجهيزها الستقبال  تم  التي  المعامل  أن  نجم،  ماجد  الدكتور  هى    أوضح 

كلية   ومعمل  بالمطرية،  الهندسة  كلية  في  ومعمل  بالجامعة،  المركزي  المعمل 

التربية   بنين، ومعمل كلية  الرياضية  التربية  الهندسة بحلوان، ومعمل في كلية 

الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أن هذه المعامل مزودة  

ن طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق،  باألجهزة، وتقدم خدماتها للطالب بالمجا

والفنيين   المبرمجين  وتوفير  بالمعامل،  للطالب  مميزة  خدمات  تقديم  مع 

 لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم باإلرشادات الالزمة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، أنه  

ال الثانوية  طالب  استقبال  وأجنبية  يتم  عربية  شهادات  من  يعادلها  وما  عامة 

وزارة   قبل  من  المحددة  الفترات  خالل  التنسيق  عملية  إلجراء  فنية  وشهادات 

التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، ويتم تطبيق اإلجراءات االحترازية  

لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على أرواح وصحة وسالمة الطالب 

 د التباعد االجتماعي، وا وتطبيق قواع

 

 

 

 

https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=TREATMENT_GROUP_C&version=v2&cid=51047&did=4509&uid=07b4f0f6-5574-11eb-b59d-2af6a7b252a3&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIwN2I0ZjBmNi01NTc0LTExZWItYjU5ZC0yYWY2YTdiMjUyYTMiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiNDEuMzMuMTY0LjkwIiwiYWlkIjo1MTA0NywiY2lkIjoxNzAxNiwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wMDkxLCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoyOSwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6NTYsImV4cCI6MTYyOTM3NDI4OH0.Gtg5haMUBQRHJc7f8MxSVJAW_ICgGBtrtFi2ufEUqc0&adurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felfaresfoods&wid=wi-6593&box_id=1&request_id=5295a5c8-00e3-11ec-99f5-de6915122462&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fgate.ahram.org.eg%2FNews%2F2899417.aspx
https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=TREATMENT_GROUP_C&version=v2&cid=51047&did=4509&uid=07b4f0f6-5574-11eb-b59d-2af6a7b252a3&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIwN2I0ZjBmNi01NTc0LTExZWItYjU5ZC0yYWY2YTdiMjUyYTMiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiNDEuMzMuMTY0LjkwIiwiYWlkIjo1MTA0NywiY2lkIjoxNzAxNiwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wMDkxLCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoyOSwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6NTYsImV4cCI6MTYyOTM3NDI4OH0.Gtg5haMUBQRHJc7f8MxSVJAW_ICgGBtrtFi2ufEUqc0&adurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felfaresfoods&wid=wi-6593&box_id=1&request_id=5295a5c8-00e3-11ec-99f5-de6915122462&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fgate.ahram.org.eg%2FNews%2F2899417.aspx


 

 

 

 

 

تجديد بروتوكول تدريب طالب االمتياز بين كلية التمريض جامعة 

57357حلوان ومستشفى    

ص 44:11 - 2021/أغسطس/19الخميس    

  

 
 اسالم خالد - كريم ناصر  

حلوان    جامعة  التمريض  كلية  بين  االمتياز  بروتوكول  تجديد  تم 

لعالج سرطان األطفال وذلك انطالقا من حرص جامعة حلوان    57357ومستشفى

لطالبها، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم  على توفير فرص تدريبية  

 بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة صفاء صالح عميد كلية التمريض

وذلك بحضور الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى والسادة عمداء ومنسقو  

 6االتفاقيات بكليات التمريض المختلفة )جامعه دمنهور وجامعة طنطا وجامعة  

امعة جنوب الوادي وجامعة بورسعيد( والسيدة سحر موسي سليمان  أكتوبر وج

المدير والسيدة سماح علوي مدير   نائب  التمريض والسيدة رجاء سعيد  مديرة 

 .وحدة التدريب

أكد الدكتور ماجد نجم ان جامعة حلوان تحرص على التعاون المشترك مع الجهات  

والتأكيد على   الجامعة،    تأهيل وتطوير وتدريب طالب التي يمكن أت تساهم في  

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


 

 

أهمية التنمية البشرية لإلنسان حيث تعد مهنة التمريض عمالً  

اإلنسان   تنمية  فإن  لذا  وقيمة  اإلنساني  دوره  له  راقياً  إنسانيا 

المجال   هذا  في  المستدامة  التنمية  عملية  جوهر  هي  بشريا 

ل المرحلة  الكبيرة والجهود الحثيثة التي تبذل خال  الحيوي، مؤكدا على األهمية  

الحالية لتطوير قطاع التمريض في ظل خطة طموحة للدولة بقيادة الرئيس عبد  

 .الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية

 

 

 

 

أن   الدكتورة صفاء صالح  بين  أوضحت  االتفاق  تجديد  إلى  يهدف  البروتوكول 

الجانبين في مجاالت تدريب طالب االمتياز، وذلك ليكون تدريب الطالب له نتاج  

مثمر قادر على أن يضفي على العملية التعليمية القدر الكافي من التميز والمنافسة  

بالعلوم ويسلحهم  المتدربين  للطالب  المطلوبة  الكفاءة  ذاته  الوقت  في    ويحقق 

 .والمعارف والتطبيقات التي تتوافق مع واقع ومتطلبات سوق العمل

التمريض   وكليات  المؤسسة  بين  المشترك  التعاون  مناقشة سبل  تمت  وقد  هذا 

المختلفة وتم االطالع على أنشطة المستشفى ووحدة التدريب، ثم عقب ذلك قام  

الطالب   لتفقد  المستشفى  داخل  بجولة  العمداء  أنشطة  السادة  على  والوقوف 

التمريض جامعة حلوان   كلية  بين  المشترك  التعاون  إطار  في  المستشفى وذلك 

 .لعالج سرطان األطفال 57357ومستشفى 

  

https://www.elbalad.news/4931315
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جامعة حلوان تبدأ تطعيم طالب الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.. رئيس  

اح.. ونحرص  اتحاد طالب الجامعة: شرط واحد يمنع الطالب من عدم تلقي اللق

 على سالمة جميع منتسبي الجامعة من زمالئنا 

م 30:12 - 2021/أغسطس/19الخميس    

 إسالم خالد 

  

إجمالي   ليصل  كورونا  فيروس  ضد  منتسبيها  تطعيم  في  حلوان  جامعة  تستمر 

على   حوالي  الحاصلين  بالجامعة  اإلنجليزي    3500التطعيم  المصل  من  فرد، 

نجم،   ماجد  الدكتور  تحت رعاية  بجامعة حلوان  الحملة  هذه  وتتم  استرازينيكا، 

وتنمية   المجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  مهدي  ممدوح  والدكتور 

 .والمشرف على المستشفيات الجامعية

  

حلوان إنه تم البدء بحملة كبيرة لتطعيم    قال على السيد رئيس اتحاد طالب جامعة

طالب الجامعة بلقاح فيروس كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى وأن  

ذلك يتم بجانب حملة التطعيمات التى كانت قد بدأت بها الجامعة فى تطعيم جميع  

 .أعضاء التدريس والعاملين بالجامعة

 

البلد" بأن االتحاد بدأ حملة وصرح على السيد فى تصريحات خاصة لـ "صدى  

التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ يونيو الماضى بتطعيم طالب القطاع  

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


 

 

تمريض( فى البداية باعتبارهم    -صيدلة    -الطبي بالجامعة )طب  

يتواجدون   وألنهم  كورونا  فيروس  ضد  لنا  األول  الدفاع  خط 

لفيروس بكثرة فى المستشفيات وبذلك تكون فرصة إصابتهم با

كبيرة ولذلك كان حتميا علينا أن نبدأ التطعيم بهم فهم يعدون من خطوط الدفاع 

 . األولى الذين تصدوا لفيروس كورونا

  

وأوضح على السيد اآلن قد حان الدور إلى االلتفات الى باقى طالب الجامعة لينالوا  

االتحاد   من  إيمانا  يأتى  وهذا  كورونا  فيروس  ضد  بضرورة  تطعيماً  والجامعة 

هيئة   وأعضاء  الجامعة من طالب  منتسبي  جميع  الحرص على صحة وسالمة 

 . تدريس وعاملين وضرورة

 

وأشار الى أنه وبالتعاون مع ٕادارة الجامعة ممثلة في ٕادارة خدمة المجتمع وتنمية  

لشٔيون خدمة  الجامعة  رٔييس  نأيب  الدكتور ممدوح مهدي  ٕاشراف  تحت  البئية 

وتنمية البئية فسوف يتم البداء فى تطعيم طالب الجامعة من خارج كليات    المجتمع

 . القطاع الطبي

 

 

 

 

واردف رئيس إتحاد طالب جامعة حلوان، أنه على الراغبين فى الحصول على  

 :ل بياناتهم في االستمارة التاليةالتطعيم من طالب الكليات المذكورة سرعة تسجي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiY

SQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/view

form?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUb

KDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM 

https://www.elbalad.news/4931298
https://www.elbalad.news/4931298
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiYSQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/viewform?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUbKDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiYSQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/viewform?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUbKDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiYSQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/viewform?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUbKDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiYSQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/viewform?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUbKDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM


 

 

 

التسجيل للطالب إذا كانوا قد تلقوا الجرعة   نوه الى أنه ال يتم  

يتلقوا    األولى من اللقاح، وأن التسجيل يكون للطالب الذين لم

ٕاذا تلقى الطالب الجرعة   أى جرعه من أى عقار مضاد لفيروس كورونا، واما  

 .األولى فلن يمكنه التسجيل

  

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

بتلقي   الحكيمة  السياسية  القيادة  بناًء على توجيهات  الجامعة  لتوجيهات رئيس 

للحد   والسكان،  اللقاح  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  كورونا  فيروس  انتشار  من 

حيث قام وفد طبي من اإلدارة الطبية ومستشفى الطلبة ومستشفى بدر الجامعي  

مقرات   تخصيص  خالل  من  التطعيمات  في   بإجراء  التطعيم  تلقي  في  للراغبين 

األستاذ  من  طبي  إشراف  تحت  وذلك  المغطاة،  والصالة  الجامعة  إدارة    مبنى 

الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان ، والدكتور كريم  

منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وفريق من اإلدارة  

إلى   باإلضافة   ، الطلبة  مستشفى  مدير  عابد  محمود  الدكتور  بإشراف  الطبية 

 .يق الفنيين والتمريضالدكتور ناصر حمزاوي نائب مدير مستشفى الطلبة وفر

 

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

وحدة  بالعدوى  اإلصابة  فرص  لتقليل  صحياً  ورعايتهم  خدمتهم  و  لمنتسبيها 

أعراضه وتحقيق مناعة تجاه، مشيداً بأداء الدولة في هذا المجال للعودة للحياة 

 .الطبيعية

  

الدكتو سير  وقام  لالطمئنان على  التطعيمات  لمقر  زيارة  بعمل  مهدي  ممدوح  ر 

وعوامل   االحترازية  اإلجراءات  تحقيق  مع  وسليم  سلس  بشكل  التطعيم  عملية 

 .السالمة

  



 

 

التطعيم   بالتأكد من عدم معاناة متلقي  الفريق يقوم  أن  مضيفاً 

للتطعيم،   السابقة  أيام  العشر  خالل  مرضية  أعراض  أي  من 

قبل ثالثة أشهر من تلقي التطعيم،    19ى كوفيد  واإلصابة بعدو

وعدم الحصول على تطعيم االنفلونزا الموسمية مؤخًرا، وأن ال يعاني الفرد من  

وبعض   المعينة،  األدوية  بعض  تلقي  وعدم  معينة،  لقاح  أنواع  ضد  الحساسية 

 .األمراض المعينة، وعدم وجود حمل للسيدات والرضاعة

  

إجراءات تلقى اللقاح لمنتسبي جامعة حلوان اتحاد    وقد شارك في تنظيم وتنسيق

 .طالب جامعة حلوان برئاسة على السيد رئيس االتحاد

  

  



 

 

 
 

 

رئيس »اتحاد جامعة حلوان«: بدء حملة كبيرة لتطعيم الطالب بلقاح 

 كورونا 

   24:12 - 2021/أغسطس/19الخميس  

 
 إسالم خالد 

إجمالي   ليصل  كورونا  فيروس  ضد  منتسبيها  تطعيم  في  حلوان  جامعة  تستمر 

حوالي   بالجامعة  التطعيم  على  اإلنجليزي    3500الحاصلين  المصل  من  فرد، 

تحت   بجامعة حلوان  الحملة  هذه  وتتم  نجم،  استرازينيكا،  ماجد  الدكتور  رعاية 

وتنمية   المجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  مهدي  ممدوح  والدكتور 

 .والمشرف على المستشفيات الجامعية

قال على السيد رئيس اتحاد طالب جامعة حلوان إنه تم البدء بحملة كبيرة لتطعيم  

عدوى وأن  طالب الجامعة بلقاح فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار ال

ذلك يتم بجانب حملة التطعيمات التي كانت قد بدأت بها الجامعة في تطعيم جميع  

 .أعضاء التدريس والعاملين بالجامعة

وصرح على السيد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن االتحاد بدأ حملة  

التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ يونيو الماضي بتطعيم طالب القطاع  

تمريض( في البداية باعتبارهم خط الدفاع األول    -صيدلة    -الطبي بالجامعة )طب  

تكون   المستشفيات وبذلك  بكثرة في  يتواجدون  فيروس كورونا وألنهم  لنا ضد 

فرصة إصابتهم بالفيروس كبيرة ولذلك كان حتميا علينا أن نبدأ التطعيم بهم فهم  

 . يروس كورونايعدون من خطوط الدفاع األولى الذين تصدوا لف 

https://www.elbalad.news/writer/2346
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وأوضح على السيد اآلن قد حان الدور إلى االلتفات الى باقي  

يأتي   فيروس كورونا وهذا  تطعيماً ضد  لينالوا  الجامعة  طالب 

صحة   على  الحرص  بضرورة  والجامعة  االتحاد  من  إيمانا 

وعاملين   تدريس  هيئة  وأعضاء  طالب  من  الجامعة  منتسبي  جميع  وسالمة 

 . وضرورة

وبالتعاون مع ٕادارة الجامعة ممثلة في ٕادارة خدمة المجتمع وتنمية    وأشار الى أنه 

لشٔيون خدمة  الجامعة  رٔييس  نأيب  الدكتور ممدوح مهدي  ٕاشراف  تحت  البئية 

المجتمع وتنمية البئية فسوف يتم البداء فى تطعيم طالب الجامعة من خارج كليات  

 . القطاع الطبي

 

  اكيفية التسجيل لتلقى لقاح كورون

واردف رئيس إتحاد طالب جامعة حلوان، أنه على الراغبين فى الحصول على  

 :التطعيم من طالب الكليات المذكورة سرعة تسجيل بياناتهم في االستمارة التالية

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiY

SQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/view

form?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUb

KDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM 

 

التسجيل للطالب إذا كانوا قد تلقوا الجرعة األولى من اللقاح،    يتم نوه الى أنه ال

وأن التسجيل يكون للطالب الذين لم يتلقوا أى جرعه من أى عقار مضاد لفيروس  

 .ٕاذا تلقى الطالب الجرعة األولى فلن يمكنه التسجيل كورونا، واما  

  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiYSQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/viewform?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUbKDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiYSQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/viewform?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUbKDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiYSQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/viewform?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUbKDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiYSQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/viewform?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUbKDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM


 

 

 
 
 
 

 

معامل لتسجيل رغبات   6تنسيق الثانوية العامة| جامعة حلوان تجهز 

 المرحلة األولى

 مروة فهمياخلميس، 19 أغسطس 2021 -  09:31  ص 
 

الدكتور ماجد نجم ألعمال التنسيق اإللكتروني  تستعد جامعة حلوان برئاسة 

معامل للحاسب اآللي مزودة بعدد كبير من   6للعام الدراسي الجديد، بتجهيز 

2022  -  2021أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طالب الثانوية العامة بتنسيق  . 

الدكتور ماجد نجم، أن المعامل التي تم تجهيزها الستقبال الطالب هى   يوضح 

ركزي بالجامعة، ومعمل في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية  المعمل الم

الهندسة بحلوان، ومعمل في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية  

 .الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة

الدكتور ماجد نجم إلى أن هذه المعامل مزودة باألجهزة، وتقدم خدماتها   وأشار 

لمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطالب با

للطالب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم  

 .وتزويدهم باإلرشادات الالزمة

الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب،   وأوضح  

الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية  أنه يتم استقبال طالب 

وشهادات فنية إلجراء عملية التنسيق خالل الفترات المحددة من قبل وزارة  

التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، ويتم تطبيق اإلجراءات االحترازية  

لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على ارواح وصحة وسالمة الطالب 

 .وتطبيق قواعد التباعد االجتماعي، وارتداء الكمامة

https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A


 

 

 

  

 

  

اليوم  المصرى  
 

تربية حلوان« تنظم ورشة إنتاج األلعاب التعليمية لألطفال عن طريق »

 إعادة التدوير 
 |  هشام عمر عبد احلليم  كتب:  ساعات | 3منذ 

 

 

 

 آخرون  تصوير : تربية حلوان تنظم ورشة إنتاج األلعاب التعليمية لألطفال عن طريق إعادة التدوير

https://www.almasryalyoum.com/editor/details/615
https://plus.google.com/share?url=https://www.almasryalyoum.com/news/details/2400043
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تنظم كلية التربية جامعة حلوان ورش عمل مجانية عن إنتاج  

األلعاب التعليمية لألطفال عن طريق إعادة التدوير، وذلك تحت رعاية الدكتور  

رئيس  ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح مهدى نائب 

الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية  

التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة. 

يحاضر في ورشة العمل الدكتور محمد عبدالرازق المدرس بقسم المناهج  

 وطرق التدريس بالكلية.

اجد نجم أن الجامعة تحرص على تنظيم ورش العمل التي تهتم  أشار الدكتور م

بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة  

تطورات العصر واإلبداع، وزيادة خبراتهم لجعل البيئة التعليمية بيئة تحاكي  

 الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ األسس العلمية. 

دكتور ممدوح مهدى أن الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها  أكد ال

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تأتي انطالقا من تحقيق مبدأ المنافسة، وذلك  

في إطار حرص الجامعة على خدمة طالبها، حيث ان هذه الورش التعليمية  

ذوق الفني  تعمل على تنمية قدرات ومهارات الملتحقين بها، واالرتقاء بال

لالفراد ماينعكس بدوره على المجتمع بأكمله من نشر ثقافة الحفاظ على البيئة  

 المحيطة واالستغالل األمثل للخامات المتاحة.

أوضح الدكتور حسام حمدى أن الكلية تحرص على عقد ورش عمل في ٱطار  

تعليمى بهدف تنمية المهارات الفنية، مؤكدا أن الكلية دؤوبة للعمل في  

وعات إعادة التدوير وتتبني هذا الفكر الجديد من خالل إقامة العديد من  مشر

ورش العمل المؤهلة والتي تزود المشاركين بالمهارات والمعارف الالزمة في  

 هذا المجال. 



 

 

وقد أفادت الدكتورة حنان كريمه ان ورشة انتاج االلعاب  

التعليمية تعمل على اتاحة الفرصة الكتشاف تجارب التذوق  

نى واالستمتاع بتجريب الخامات المختلفة وخلق حالة من  الف

 االبتكار واإلبداع . 

  



 

 

 
 

 

تمريض حلوان« تجدد بروتوكول تدريب طالب االمتياز مع مستشفى  

57357 

 مروة فهمياخلميس، 19 أغسطس 2021 -  12:03 م 

أعلنت جامعة حلوان، تجديد بروتوكول االمتياز بين كلية التمريض جامعة 

لعالج سرطان األطفال، مشيرة إلى أن ذلك يأتي   57357ومستشفىحلوان، 

انطالقا من حرص جامعة حلوان على توفير فرص تدريبية لطالبها، وذلك تحت  

رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء  

 .صالح عميد كلية التمريض

ص على التعاون المشترك مع الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تحر وأكد

تأهيل وتطوير وتدريب طالب الجامعة،  يمكن أت تساهم في  الجهات التي 

والتأكيد على أهمية التنمية البشرية لإلنسان، حيث تعد مهنة التمريض عمالً 

إنسانياً راقياً، لذا فإن تنمية اإلنسان بشريًا هي جوهر عملية التنمية المستدامة 

ي، مؤكًدا على األهمية الكبيرة والجهود الحثيثة التي تبذل  هذا المجال الحيو  في

خالل المرحلة الحالية لتطوير قطاع التمريض في ظل خطة طموحة للدولة 

 .بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أوضحت الدكتورة صفاء صالح، أن البروتوكول يهدف إلى تجديد االتفاق بين  

الجانبين في مجاالت تدريب طالب االمتياز، وذلك ليكون تدريب الطالب له نتاج  

مثمر قادر على أن يضفي على العملية التعليمية القدر الكافي من التميز  

الب المتدربين،  والمنافسة ويحقق في الوقت ذاته الكفاءة المطلوبة للط

https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A


 

 

تتوافق مع واقع   ويسلحهم بالعلوم والمعارف والتطبيقات التي

 .ومتطلبات سوق العمل

هذا وقد تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وكليات التمريض  

المختلفة وتم االطالع على أنشطة المستشفى ووحدة التدريب، ثم عقب ذلك  

تفقد الطالب والوقوف على أنشطة  العمداء بجولة داخل المستشفى ل قام

المستشفى، وذلك في إطار التعاون المشترك بين كلية التمريض جامعة حلوان  

 .لعالج سرطان األطفال 57357ومستشفى 
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جامعة حلوان .. برنامج ماجستير إدارة النقل الجوي بكلية السياحة 

 والفنادق 

م 20:01 - 2021/أغسطس/19الخميس    

 

 
 اسالم خالد - كريم ناصر  

أعلنت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عن برنامج ماجستير إدارة النقل  

الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة،   الجوي، وذلك تحت رعاية 

 .الوهاب عميد الكلية  والدكتورة سهى عبد 

  

و يهدف البرنامج، إلى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لالنخراط بنجاح  

فى سوق العمل اإلداري الخاص بالطيران محليا وإقليميا ودوليا، ينمى قدرات  

الدارسين من شركات الطيران وأجهزة الطيران المدنى والمطارات لمواكبة  

االقتصادية والسياسية وتخطى العقبات واألزمات التي تواجه مسار  التغيرات  

 .العمل

  

كما يقوم البرنامج بدمج الدارس بمجريات األحداث ومناقشة المستجدات التى  

تمر بها الصناعة الكساب الدارس الخبرة المستمرة بما تحملة من تطور دائم  

عملية لمواكبة مسارات ومستمر للمعلومات االكاديمية ليستمد منها الخبرة ال

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


 

 

العمل المهني، ويكسب البرنامج الخريج العديد من المهارات  

والمعارف والخصائص المتعلقة بصناعة السياحة والسفر  

ومنها الخصائص الخاصة بصناعة الطيران وعلم اإلدارة  

والتسويق ما يساعد الدارس على تحسين معدل اإلنتاج، انخفاض التكلفة، تقديم  

وراقية ومناسبة لمتطلبات العميل، كما يكسب الخريج التعرف على  خدمة حديثة 

القوانين والتشريعات الحاكمة لصناعة الطيران فى مصر والعالم، معرفة البيئة  

 .االقتصادية والمحاسبية وعلم اإلدارة الكتساب الخبرة لسير العمل ومتابعته

 

 

 

كذلك يكسب البرنامج الخريج مهام التسويق السياحي ودعم واتخاذ القرار  

لمسايرة األعمال بكفاءة ودراية لمتغيرات السوق، قيادة الطاقة البشرية وكيفية  

تنميتها والعمل داخل مجموعة وكيفية إدارتها، كيفية وضع اإلستراتيجيات  

تحديات المستقبل وكذلك التعرف  والتخطيط للمستقبل فى ظل معطيات الحاضر و

على علم اتخاذ القرار االستراتيجي، ودراسة علم التخطيط لشبكات الطيران  

 .لتقييمها وتحديد األنسب منها

  

ويتميز البرنامج بانه يؤهل الخريج للعمل فور التخرج فى مجال إدارة الطيران  

افة المواد  فى المطارات وشركات الطيران، يتيح البرنامج للدارس دراسة ك

التخصصية فى مجالى الطيران باللغة االجنبية االمر الذى يرفع أسهم الخريج  

فى سوق العمل ويزيد من فرصة االلتحاق بالعمل فى مجال االدارة والتخطيط  

 .بالمطارات وشركات الطيران 

  

شهرا إلى عامين يتم   18هذا وتتمثل مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير بين 

اسة خاللهم الى ثالث أجزاء يتضمن كل جزء وحدتين وكل وحدة بها  تقسيم الدر

https://www.elbalad.news/4931463
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يوم، كما يجب   18-12تتم الدراسة بها فى مدة تترواح فى 

على الدارس اجتياز الثالث أجزاء بنجاح باالضافة الى اتمام  

 .البحث المقدم ومناقشته منافشة علنية

  

حاصال على مؤهل  وتتمثل شروط القبول في البرنامج وهي أن يكون المتقدم  

عالي، أن يكون له سابق خبرة فى مجال الطيران سواء المدنى او الحربى او  

صناعة السياحة أو صناعات متعلقة بهما، أن يكون حاصل على 

 درج  500أن التقل الدرجة على  IELTS او  TOFELأجتبار

 


