
 

معامل لتسجيل رغبات تنسيق    6جامعة حلوان فى أسبوع ...تجهيز 

المرحلة األولى.. تجديد بروتوكول تدريب طالب االمتياز بين كليات  

 التمريض 

 م 01:24 -  2021/أغسطس/20الجمعة  
 كريم ناصر  

  : جامعة حلوان
تجديد بروتوكول تدريب طالب االمتياز بين كلية التمريض ومستشفى  

57357 
 معامل لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة األولى 6تجهز 

 Edu Gate توافد طالبي علي جناح الجامعة في معرض إديوجيت

بروتوكول االمتياز بين كلية التمريض جامعة حلوان  تم تجديد   
ال وذلك انطالقا من حرص  لعالج سرطان األطف 57357ومستشفى 

جامعة حلوان على توفير فرص تدريبية لطالبها، وذلك تحت رعاية  
الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة صفاء  

 صالح عميد كلية التمريض 

وذلك بحضور الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى والسادة 
ريض المختلفة )جامعه دمنهور  عمداء ومنسقو االتفاقيات بكليات التم 

أكتوبر وجامعة جنوب الوادي وجامعة   6وجامعة طنطا وجامعة 
بورسعيد( والسيدة سحر موسي سليمان مديرة التمريض والسيدة  
 .رجاء سعيد نائب المدير والسيدة سماح علوي مدير وحدة التدريب
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أوضحت الدكتورة صفاء صالح أن البروتوكول يهدف  

ق بين الجانبين في مجاالت تدريب  إلى تجديد االتفا
طالب االمتياز، وذلك ليكون تدريب الطالب له نتاج مثمر قادر على أن  

يضفي على العملية التعليمية القدر الكافي من التميز والمنافسة ويحقق  
في الوقت ذاته الكفاءة المطلوبة للطالب المتدربين ويسلحهم بالعلوم  

 .مع واقع ومتطلبات سوق العمل  والمعارف والتطبيقات التي تتوافق 

هذا وقد تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وكليات  
التمريض المختلفة وتم االطالع على أنشطة المستشفى ووحدة  

التدريب، ثم عقب ذلك قام السادة العمداء بجولة داخل المستشفى لتفقد  
عاون  الطالب والوقوف على أنشطة المستشفى وذلك في إطار الت

لعالج  57357المشترك بين كلية التمريض جامعة حلوان ومستشفى 
 .سرطان األطفال

  

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم ألعمال التنسيق  
معامل للحاسب اآللي   6اإللكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز 

العامة  مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طالب الثانوية 
 .2022  - 2021بتنسيق 

  

 
يوضح الدكتور ماجد نجم، أن المعامل التي تم تجهيزها الستقبال  
الطالب هى المعمل المركزى بالجامعة، ومعمل في كلية الهندسة 
بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعمل في كلية التربية  

معمل بكلية  الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا 
 .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 للطالب بالمعامل، وتوفير المبرمجين  

رشادات والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم باإل
 .الالزمة

  

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

لذلك، ويتم تطبيق اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا  
المستجد للحفاظ على ارواح وصحة وسالمة الطالب وتطبيق قواعد  

 .التباعد االجتماعي، وارتداء الكمامة
  

شهد جناح جامعة حلوان بالملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية  
طالب الثانوية العامة،  والعالمية »إديوجيت« توافد طالبي كبير من 

 .بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية واألهلية والخاصة والدولية 

وشاركت فيه جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل  
رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة  
للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس  

الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي 
ون التعليم والطالب، حيث يعد “ملتقي  نائب رئيس الجامعة لشئ

أكبر معرض للجامعات والمنح في   Edu Gate ”اديوجيت التعليمي



 

 

مصر الذي يضم كل الجامعات المصرية الحكومية  
الخاصة واألهلية وفرع الجامعات األجنبية وممثلين  

 .للجامعات األجنبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Edu توافد طالبي علي جناح جامعة حلوان في معرض إديوجيت

Gate 

 ص 10:19 -  2021/أغسطس/20الجمعة  
 كريم ناصر  

الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية  جناح جامعة حلوان بشهد 
والعالمية »إديوجيت« توافد طالبي كبير من طالب الثانوية العامة،  

 .بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية واألهلية والخاصة والدولية 

وشاركت فيه جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل  
ية نائب رئيس الجامعة  رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عط

للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس  
الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، حيث يعد “ملتقي  
أكبر معرض للجامعات والمنح في   Edu Gate ”اديوجيت التعليمي

ذي يضم كل الجامعات المصرية الحكومية الخاصة واألهلية  مصر ال
 .وفرع الجامعات األجنبية وممثلين للجامعات األجنبية 

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن هذه المعارض والملتقيات تُعد فرصة  
كبيرة أمام الجامعات المصرية لعرض برامجها التعليمية واألكاديمية،  

اإلقليمية والدولية، مشيرا إلى أن  التي تواكب سوق العمل المحلية و 
جامعة حلوان تتميز بتنوع برامجها وتخصصاتها العلمية الفريدة التي  
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تواكب متطلبات العصر ويدعم أسواق العمل بخريج  
 .يدرس ويتعلم ليلتحق بعمل بعد تخرجه 

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة، إن المعرض قدم  
ثانوية العامة، وكذلك أولياء األمور والشهادات  فرصة كبيرة لطالب ال

المعادلة لها من الشهادات العربية واألجنبية للتعرف على كل برامج  
الجامعة حتى يتمكن كل طالب من اختيار مايناسبه في الدراسة ويحقق  

 .طموحاته المستقبلية

ويشير الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة  
ية البيئة إلى أن الجامعة تشارك في هذا الملتقي بهدف  المجتمع وتنم 

إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطالب،  
مؤكداً ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان  
بهدف جذب أكبر عدد من الطالب المصريين والوافدين، لتكون هناك  

صريين والوافدين وأولياء األمور الختيار  فرصة جيدة أمام الطالب الم
 .األفضل منها بما يتفق ورغباتهم

ويؤكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  
والطالب أن المعرض يتيح الفرصة أمام جميع الطالب الراغبين  

التعرف على كل ما هو جديد في منظومة التعليم العالي المصرية والتي  
ا كبيًرا وغير مسبوق خالل السنوات األخيرة مع تبني  شهدت توسعً 

الرئيس السيسي، مشروعات قومية للتوسع في تلبية الطلب على 
 .االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي وجهود وزير التعليم العالي

وتضمن جناح جامعة حلوان والذي أشرف عليه الدكتور أحمد عبد  
لدكتورة هايدي السعيد مدير  الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة وا 

مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، مجموعة من  
المعروضات ومعلومات عن البرامج حول أحدث وأهم البرامج الجديدة  



 

 

بالجامعة وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة  
وتخصصاتها المختلفة واالقسام الموجودة وشروط  

 .االلتحاق بها

يحقق نجاح كبير وكان هناك إقباال على جناح  واستطاع المعرض أن 
جامعة حلوان بالمعرض من طالب الثانوية العامة، وقد اهتموا بصورة  

كبيرة ببرامج الجامعة خاصة بعد عقد لقاء للحديث عن "التعليم  
الموجه لممارسة المهنة" وتحدثت فيه الدكتورة هايدي السعيد مدير  

حلوان، وتم الحديث فيه عن   مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة
جامعة حلوان وبرامجها المميزة لتغطية الفجوة بين سوق العمل  
والدراسة األكاديمية وعقب هذه المناقشات تزايد التوافد الطالبي  

   .لمعرفة المزيد عن برامج الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 الثالثاء.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تصميم المقررات 

 ص  07:00 -  2021/أغسطس/20الجمعة  

 كريم ناصر 

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

ادات  تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقي
 .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   و يتم تنفيذ هذه الدورات 

الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  
كتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار  والبحوث، وإشراف الد

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

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

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

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

.. الجامعات تعلن االنتهاء من استعدادات  2021تنسيق الجامعات 

مقرات بجامعة القاهرة   3استقبال طالب المرحلة األولى للتنسيق.. 

مقرات تقدم    6جهاز حاسب آلى .. وجامعة حلوان تجهز  320تضم 

 خدماتها مجانا 
 ص  10:40  2021أغسطس  20الجمعة، 

 كتب محمد صبحى

الجامعات الحكومية كافة االستعدادات اللوجيستية الخاصة  أنهت 

لتسجيل    بالتجهيزات الالزمة الستقبال طالب المرحلة األولى التنسيق

اغسطس ، حيث تم االنتهاء من    21رغباتهم ، والتى تنطلق السبت  

تجهيز أجهزة الحاسب اآللى ومعامل التنسيق وكذلك توفير الفنيين  

 .ومساعدة الطالب فى تسجيل الرغبات الالزمين لمعاونى

  

  

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم ألعمال التنسيق  

معامل للحاسب اآللي مزودة   6اإللكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز  

بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طالب الثانوية العامة بتنسيق  

2021  - 2022. 

  

لن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة  وفى البداية أع 

للعام الجامعى الجديد ، حيث تم   التنسيق االلكترونى استعدت ألعمال 

ودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر  معامل الحاسب اآللى مز 6تجهيز  

https://www.youm7.com/story/2021/8/18/%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-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA/5428890


 

 

المعامل    ، موضحا2021لخدمة طالب الثانوية العامة 

المعمل المركزى بالجامعة، ومعمل في كلية الهندسة    هى

بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعمل في كلية  

التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل  

 .نون الجميلة بكلية الف 

  

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

خدماتها للطالب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم  

خدمات مميزة للطالب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم  

 .في تسجيل رغباتهم وتزويدهم باإلرشادات الالزمة

  

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 عملية التنسيق خالل الفترات  

المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، ويتم  

طبيق اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ  ت

على ارواح وصحة وسالمة الطالب وتطبيق قواعد التباعد االجتماعي،  

 .وارتداء الكمامة 

  

وفى نفس السياق ، أكد الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى رئيس  

بمعامل  جامعة كفر الشيخ ، إنهاء الجامعة كافة االستعدادات الخاصة 

التنسيق الستقبال طالب الثانوية العامة مع انطالق المرحلة األولى  

 . التنسيق يوم السبت المقبل

  

واضاف الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى فى تصريح ل " اليوم 

السابع " أنه تم وضع خطة متكاملة لتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية  

وصحة العاملين والطالب ومنع   للوقاية من كورونا والحفاظ على سالمة

 . التكدسات للوقاية من كورونا



 

 

  

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ ، إلى أن الجامعة على  

أتم استعداد الستقبال الطالب خالل مرحلة تسجيل  

الرغبات بالمرحلة األولى التنسيق بداية من توفير كمامات للطالب  

وتوفير أجهزة حاسب  للوقاية من كورونا وكذلك تعقيم دورى المعامل 

 . الى مزودة باالنترنت

  

وقال الدكتور محمد منصور المستشار اإلعالمى لجامعة القاهرة ، إنه  

وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة تم االنتهاء  

مبكرا من كافة االستعدادات الخاصة بمعامل التنسيق داخل مقرات جامعة  

كليات إلنشاء وتدشين معامل التنسيق بها   3القاهرة حيث تم تحديد 

بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث اإلحصائية،    وهى

لتسجيل    الستقبال طالب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي واألدبي 

رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيالت الالزمة والخدمات المطلوبة طوال  

 .فترة التنسيق

  

لدكتور محمد منصور فى تصريح ل " اليوم السابع " أن  وأضاف ا

جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، وضعت خطة كاملة  

لتطبيق اإلجراءات االحترازية وتنظيم عمليات دخول الطالب لمنع  

التزاحم والتكدس ، موضحا أن تم توفير أماكن مناسبة النتظار أولياء  

ق والتشديد على كافة تطبيق اإلجراءات  األمور بعيدا عن معامل التنسي 

 . االحترازية حفاظا على سالمة وصحة الجميع

  

ولفت الدكتور محمد منصور ، إلى أن معامل تنسيق جامعة القاهرة على  

جهاز حاسب آلي حديث مزود   320تضم    مستوى المقرات الثالثة

  باإلنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطالب، حيث تضم

جهاز، وكلية الدراسات العليا للبحوث اإلحصائية    120كلية الهندسة 

 .جهاز 90جهاز، وكلية الزراعة  100



 

 

 
توافد طالبي على جناح جامعة حلوان بمعرض إديوجيت للجامعات  

 المصرية والعالمية 

 | هشام عمر عبد الحليم كتب: ساعات | 4منذ 

 
 Eduتوافد طالبي علي جناح جامعة حلوان في معرض إديوجيت 

Gate  للجامعات المصرية 

 

جامعة حلوان إنها حققت نجاح كبير خالل مشاركتها الملتقى قالت 

التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية »إديوجيت« الذي شهد  

توافد طالبي كبير من طالب الثانوية العامة على جناح جامعة حلوان في 

المعرض الذي عقد بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية واألهلية  

، وشاركت فيه جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور والخاصة والدولية 

ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب  

رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واألستاذ الدكتور ممدوح 

مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  

لجامعة لشئون التعليم والطالب  والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس ا

https://www.almasryalyoum.com/editor/details/615


 

 

أكبر   Edu Gateحيث يعد “ملتقي اديوجيت التعليمي” 

معرض للجامعات والمنح في مصر والذي يضم كل  

الجامعات المصرية الحكومية الخاصة واألهلية وفرع  

 الجامعات األجنبية وممثلين للجامعات األجنبية. 

أوضح الدكتور ماجد نجم أن هذه المعارض والملتقيات تُعد فرصة كبيرة 

أمام الجامعات المصرية لعرض برامجها التعليمية واألكاديمية، التي 

إلى أن جامعة   تواكب سوق العمل المحلية واإلقليمية والدولية، مشيرا

حلوان تتميز بتنوع برامجها وتخصصاتها العلمية الفريدة التي تواكب  

متطلبات العصر ويدعم أسواق العمل بخريج يدرس ويتعلم ليلتحق بعمل  

 بعد تخرجه. 

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن المعرض قدم 

ء األمور والشهادات فرصة كبيرة لطالب الثانوية العامة، وكذلك أوليا

المعادلة لها من الشهادات العربية واألجنبية للتعرف على كل برامج 

الجامعة حتى يتمكن كل طالب من اختيار مايناسبه في الدراسة ويحقق 

 طموحاته المستقبلية.

ويشير الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

في هذا الملتقي بهدف إتاحة  المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تشارك

كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطالب، مؤكداً 

ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان بهدف 

جذب أكبر عدد من الطالب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرصة 

الختيار األفضل  جيدة أمام الطالب المصريين والوافدين وأولياء األمور

 منها بما يتفق ورغباتهم. 

ويؤكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

والطالب أن المعرض يتيح الفرصة أمام جميع الطالب الراغبين التعرف 

على كل ما هو جديد في منظومة التعليم العالي المصرية والتي شهدت 



 

 

وات األخيرة مع  توسعًا كبيًرا وغير مسبوق خالل السن

تبني الرئيس السيسي، مشروعات قومية للتوسع في 

تلبية الطلب على االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي  

 وجهود وزير التعليم العالي.

وتضمن جناح جامعة حلوان والذي أشرف عليه الدكتور أحمد عبدالغني 

مدير مكتب الوافدين بالجامعة والدكتورة هايدي السعيد مدير مركز 

تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، مجموعة من المعروضات 

ومعلومات عن البرامج حول أحدث وأهم البرامج الجديدة بالجامعة 

وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة واالقسام  

 الموجودة وشروط االلتحاق بها. 

على جناح  واستطاع المعرض ان يحقق نجاح كبير وكان هناك إقباال

جامعة حلوان بالمعرض من طالب الثانوية العامة، وقد اهتموا بصورة 

كبيرة ببرامج الجامعة خاصة بعد عقد لقاء للحديث عن »التعليم الموجه  

لممارسة المهنة« وتحدثت فيه الدكتورة هايدي السعيد مدير مركز 

  تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، وتم الحديث فيه عن جامعة

حلوان وبرامجها المميزة لتغطية الفجوة بين سوق العمل والدراسة 

األكاديمية وعقب هذه المناقشات تزايد التوافد الطالبي لمعرفة المزيد 

 عن برامج الجامعة. 

كذلك قام نخبة من األساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس 

افدين  بالرد على استفسارات الزوار وجمهور الطالب المصريين والو

وأولياء األمور حول الجامعة وإمكانياتها المتاحة وبرامجها المقدمة  

للطالب وأفضل البرامج المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين 

 المحلي والعالمي.

 

 



 

 

 

 
 

الصيدلية الذكية« مشروع تخرج لطالب هندسة حلوان لحل مشكالت  "

 الدواء 
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مشروع تخرج جديد أطلقوا   جامعة حلوان كلية الهندسة طالبابتكر 

وذلك تحت  Smart pharmacy "عليه "الصيدلية الذكية

القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمد   ماجد نجم الدكتور   رعاية 

 . كلية الهندسه بحلوان الدسوقي القائم بعمل عميد

خاص| قبل إعالنه.. ننشر الحد األدنى للجامعات األهلية  | اقرأ أيضا

 والخاصة 

يهدف المشروع إلى مساعدة المرضى واألطباء على حل المشاكل التي  

بالنسبة للمرضى من كبار   تواجههم مثل صعوبة الحصول على األدوية

- االحتياجات الخاصة وبخاصة خالل فتره أزمة )الكوفيد السن وذوي 

( الذي أجبر الجميع على العزل المنزلي، أيضا يسهم المشروع حل  19

بعض المشاكل التي تواجه الصيدلي من سوء تخزين األدوية وصعوبة  

وإهدار وقت المريض في الحصول   الحصول عليها بسبب كثرة األدوية 

  .على الدواء

وع حلول لمشكله القراءة الخاطئة للروشتة ما قد يؤدي  كذلك يقدم المشر

إلى إخراج الدواء غير الصحيح إلى المرضى، لذلك قام طالب هندسة  

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://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
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/3466332/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3466332/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3466332/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3466332/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA


 

 

حلوان بتصميم الصيدلية الذكية التي تحتوي على األدويه  

بشكل منظم ومنسق لحل مشكلة المرضى عن طريق  

الدخول على موقعنا الخاص بطلب الدواء سواء باختياره  

البحث عنه إذا كان متوفر وإن لم يكن متوفر يتم ايجاده وتوفير من  أو 

  .خالل الموقع

 بحل مشكلة إدارة الصيدلية عن طريق انشاء ويقوم المشروع  
application management   يساعده في إدارة الصيدلية وتحضير

الدواء وتخزينه وأيضاً التواصل مع الشركات التي يتم التعامل معها  

ة وإمكانية عمل روشتة إلكترونية للتغلب على مشكالت قراءة  والصيادل 

  .الروشتة بشكل خاطئ

 
خالل ما قام به فريق العمل من هندسة حلوان قسم   يأتى كل ما سبق من 

ميكاترونكس عن طريق تخطيط ودراسة وبحث عميق للمشكالت التى  

المشروع   تقسيم  وذلك عن طريق  تواجه هذا القطاع الحيوى الهام

ثالثة أقسام: التصميم الميكانيكي وإنترنت األشياء والبرامج   ى عل

 .المدمجة

تم تنفيذ موقع   .SOLIDWORKS وتم تصميم وتنفيذ الماكينة على

 الويب واالتصال بحالة التحكم بواسطة فريق إنترنت األشياء باستخدام
Firebase و Microsoft Visual studio و ESP-32.   تم تنفيذ

يتواصالن مع   AVR Atmega32 متحكم 2لى أساس علبة التحكم ع

أول وحدة تحكم  .UART بعضهما البعض عبر االتصال التسلسلي

وتفاعل   مسؤولة عن جهاز توجيه الراوتر  "dispense ecu" دقيقة

ولوحة المفاتيح لضبط الجهاز على عدد   LCD المستخدم باستخدام شاشة

لجهاز أو ترقيته( والمتحكم  وحدات الخلية )التي تم تكوينها عند تثبيت ا

المسؤول عن جهاز التوجيه التخزين. تم تطبيق   "store ecu" الثاني

 .نموذج معماري كامل الطبقات على البرنامج



 

 

هذا ويتم طلب الوصفة الطبية من موقعنا على اإلنترنت  

 والتي يتم حفظها في قاعدة بيانات وإرسالها إلى خادم
esp ؛ يقوم ESP32 بانتظام ألي طلب    بتحديث خادمه

 dispense" جديد. يتم إحضاره وإرساله إلى وحدة التحكم الدقيقة
ecu"   والتي تقوم بحساب موقع جهاز التوجيه الحالي والمواقع المطلوبة

لتشغيل المحركات   driversلألدوية المطلوبة وإرسال إشارات إلى ال

 .حسب الرغبة وإخراج األدوية

ت إشراف األستاذ الدكتور عبد الحليم  وقد تم تنفيذ هذا المشروع تح 

بسيوني، مهندس إبراهيم بدوي األساتذة بالكلية، من خالل مجموعة من  

الطالب المتميزين وهم: كريم محمود رمضان أحمد، كريم بدرالدين  

عباس يوسف، مصطفي عماد عبدالنبي محمد، محمد السيد عبدالعزيز،  

غفار نصرالدين، يمني  حسام صبحي سيد عبدالفتاح، نهله نبيل عبدال

 .طارق ناجي عبدالحميد، نورهان السيد عفيفي

هذا ويتم التسويق لمشاريع تخرج كلية الهندسة بحلوان من خالل مبادرة  

"هنسوقلك" التي أطلقتها إدارة رعاية الشباب تحت إشراف األستاذ ياسر  

 .الجبالي مدير اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 ..رض للجامعات المصرية والعالميةعم

 "Edu Gate" إقبال طالبي كبير علي جناح جامعة حلوان في معرض

 2021أغسطس   20الجمعة  - م  12:41 

 
 جانب من الطلاب المتوافدين على جناح جامعة حلوان 

 كتب  

 بشير عبد الرؤوف

حقق جناح جامعة حلوان إقبال كبير خالل عقد الملتقى التاسع لمعرض  

الجامعات المصرية والعالمية "إديو جيت"، حيث شهد توافد طالبي 

كبير من طالب الثانوية العامة في المعرض الذي عقد بمشاركة عشرات  

الجامعات الحكومية واألهلية والخاصة والدولية، وشاركت فيه جامعة 

رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة،  حلوان، تحت 

والدكتورة مني فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 

والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة 



 

 

يعد ملتقي "اديو جيت"  لشؤون التعليم والطالب، حيث

أكبر معرض للجامعات والمنح   Edu Gate التعليمي

في مصر والذي يضم كل الجامعات المصرية الحكومية  

 الخاصة واألهلية وفرع الجامعات األجنبية وممثلين للجامعات األجنبية. 

 

 فرصة الجامعات والطالب 

  

أوضح الدكتور ماجد نجم أن هذه المعارض والملتقيات تُعد فرصة كبيرة 

أمام الجامعات المصرية لعرض برامجها التعليمية واألكاديمية، التي 

تواكب سوق العمل المحلية واإلقليمية والدولية، مشيرا إلي أن جامعة 

حلوان تتميز بتنوع برامجها وتخصصاتها العلمية الفريدة التي تواكب  

طلبات العصر ويدعم أسواق العمل بخريج يدرس ويتعلم ليلتحق بعمل  مت

 بعد تخرجه. 

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة، إن المعرض قدم 

فرصة كبيرة لطالب الثانوية العامة، وكذلك أولياء األمور والشهادات 

رامج المعادلة لها من الشهادات العربية واألجنبية للتعرف على كل ب

الجامعة حتى يتمكن كل طالب من اختيار مايناسبه في الدراسة ويحقق 

 طموحاته المستقبلية.

 هدف المشاركة 

وأشار الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تشارك في هذا الملتقي بهدف 

الجامعة أمام الطالب، مؤكداً  إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة ب

ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان بهدف 



 

 

جذب أكبر عدد من الطالب المصريين والوافدين، لتكون 

هناك فرصة جيدة أمام الطالب المصريين والوافدين  

وأولياء األمور الختيار األفضل منها بما يتفق 

 ورغباتهم. 

رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم وأكد الدكتور حسام 

والطالب، أن المعرض يتيح الفرصة أمام جميع الطالب الراغبين  

التعرف على كل ما هو جديد في منظومة التعليم العالي المصرية، والتي 

شهدت توسعًا كبيًرا وغير مسبوق خالل السنوات األخيرة مع تبني  

في تلبية الطلب على  الرئيس السيسي، مشروعات قومية للتوسع 

 االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي وجهود وزير التعليم العالي.

 دليل البرامج 

وتضمن جناح جامعة حلوان والذي أشرف عليه الدكتور أحمد عبد 

الغني، مدير مكتب الوافدين بالجامعة، والدكتورة هايدي السعيد، مدير 

موعة من مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، مج

المعروضات ومعلومات عن البرامج حول أحدث وأهم البرامج الجديدة  

بالجامعة وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة  

 وأقسامها وشروط االلتحاق بها. 

 لقاء تعريفي 

اهتم طالب الثانوية العامة ببرامج الجامعة، خاصة، بعد عقد لقاء 

ه لممارسة المهنة" وتحدثت فيه الدكتورة  للحديث عن "التعليم الموج

هايدي السعيد، مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان،  

وتم الحديث فيه عن جامعة حلوان وبرامجها المميزة لتغطية الفجوة  

بين سوق العمل والدراسة األكاديمية وعقب هذه المناقشات تزايد 

  ج الجامعة.التوافد الطالبي لمعرفة المزيد عن برام



 

 

كما قام نخبة من األساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة 

التدريس بالرد على استفسارات الزوار وجمهور 

الطالب المصريين والوافدين وأولياء األمور حول  

الجامعة وإمكانياتها المتاحة وبرامجها المقدمة للطالب وأفضل البرامج 

 لمحلي والعالمي.المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين ا
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Advertisements 

نجاح كبير حققه جناح جامعة حلوان وإقبال كبير خالل عقد الملتقى 
التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية »إديو جيت« الذي شهد 
توافد طالبي كبير من طالب الثانوية العامة على جناح جامعة حلوان  



 

 

في المعرض الذي عقد بمشاركة عشرات الجامعات 
 .ليةالحكومية واألهلية والخاصة والدو

 
وشاركت في المعرض جامعة حلوان تحت رعاية األستاذ الدكتور   

ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، واألستاذة الدكتورة مني فؤاد  
عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واألستاذ الدكتور  
ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 

ألستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  وا
أكبر   Edu Gate ”والطالب، حيث يعد “ملتقي إديوجيت التعليمي

معرض للجامعات والمنح في مصر والذي يضم كل الجامعات المصرية  
الحكومية الخاصة واألهلية وفرع الجامعات األجنبية وممثلين للجامعات 

 .األجنبية
 

ستاذ الدكتور ماجد نجم أن هذه المعارض والملتقيات تُعد أوضح األ 
فرصة كبيرة أمام الجامعات المصرية لعرض برامجها التعليمية  

واألكاديمية، التي تواكب سوق العمل المحلية واإلقليمية والدولية، مشيرا  
إلى أن جامعة حلوان تتميز بتنوع برامجها وتخصصاتها العلمية الفريدة 

طلبات العصر ويدعم أسواق العمل بخريج يدرس ويتعلم  التي تواكب مت
 .ليلتحق بعمل بعد تخرجه

 
وقالت األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة، إن  

المعرض قدم فرصة كبيرة لطالب الثانوية العامة، وكذلك أولياء األمور 
على كل   والشهادات المعادلة لها من الشهادات العربية واألجنبية للتعرف

برامج الجامعة حتى يتمكن كل طالب من اختيار ما يناسبه في الدراسة  
 .ويحقق طموحاته المستقبلية

 
ويشير األستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الجامعة تشارك في هذا الملتقى بهدف 



 

 

دة بالجامعة أمام إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجو
الطالب، مؤكًدا ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي 
تملكها جامعة حلوان بهدف جذب أكبر عدد من الطالب 

المصريين والوافدين، لتكون هناك فرصة جيدة أمام الطالب المصريين  
 .والوافدين وأولياء األمور الختيار األفضل منها بما يتفق ورغباتهم

 
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم   ويؤكد األستاذ

والطالب أن المعرض يتيح الفرصة أمام جميع الطالب الراغبين  
التعرف على كل ما هو جديد في منظومة التعليم العالي المصرية والتي  

شهدت توسعًا كبيًرا وغير مسبوق خالل السنوات األخيرة مع تبني 
مية للتوسع في تلبية الطلب على الرئيس السيسي، مشروعات قو 

 .االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي وجهود وزير التعليم العالي
 

وتضمن جناح جامعة حلوان والذي أشرف عليه الدكتور أحمد عبد 
الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة والدكتورة هايدي السعيد مدير 

من   مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، مجموعة
المعروضات ومعلومات عن البرامج حول أحدث وأهم البرامج الجديدة 

بالجامعة وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة  
 .واألقسام الموجودة وشروط االلتحاق بها

 
واستطاع المعرض أن يحقق نجاحا كبيرا، وكان هناك إقباال على جناح 

لثانوية العامة، وقد اهتموا بصورة جامعة حلوان بالمعرض من طالب ا
كبيرة ببرامج الجامعة خاصة بعد عقد لقاء للحديث عن "التعليم الموجه  

لممارسة المهنة" وتحدثت فيه الدكتورة هايدي السعيد مدير مركز 
تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، وتم الحديث فيه عن جامعة 

ين سوق العمل والدراسة حلوان وبرامجها المميزة لتغطية الفجوة ب
األكاديمية، وعقب هذه المناقشات تزايد التوافد الطالبي لمعرفة المزيد 

 .عن برامج الجامعة



 

 

 
كذلك قام نخبة من األساتذة والمتخصصين وأعضاء  

هيئة التدريس بالرد على استفسارات الزوار وجمهور  
انياتها الطالب المصريين والوافدين وأولياء األمور حول الجامعة وإمك

المتاحة وبرامجها المقدمة للطالب وأفضل البرامج المطلوبة حاليا في 
 .سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي
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