
 

 

 

 

 

 

 

التهانى الواردة لألستاذ الدكتور/ ماجد نجم بمناسبة عيد  

 األضحى المبارك 
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 محافظ القليوبية.  ......  عبد الحميد الهجان /اللواء  ▪

 أ.د/ أيمن محمود عثمان ......القائم بعمل رئيس جامعة أسوان .  ▪

 عبد النبى عبد الرحمن ...... رئيس جامعة المنيا. أ.د/ مصطفى  ▪

 أ.د/  عثمان شعالن  ...... رئيس جامعة الزقازيق .  ▪

 أ.د/حسن الدمرداش...... رئيس جامعة العريش .  ▪

 أ.د/ محمود محمد المليجى ......نائب رئيس جامعة المنصورة  .  ▪

 أ.د/ مصطفى يوسف النجار ...... رئيس جامعة مطروح.  ▪

 مود عثمان ......القائم بعمل رئيس جامعة أسوان . أ.د/ أيمن مح  ▪

 أ.د/ عبد العزيز طنطاوى ...... رئيس جامعة الوادى الجديد .  ▪

 .  بنها......القائم بعمل رئيس جامعة  ناصر الجيزاوىأ.د/  ▪

 أ.د/ أحمد سامح فريد ...... رئيس جامعة  الجيزة الحديثة .  ▪

 .  بورسعيد...... رئيس جامعة  إبراهيمد محم  ايمنأ.د/  ▪

 . مدينة السادات...... رئيس جامعة  د بيومى محم  حمدأأ.د/  ▪

 .  كفر الشيخ...... رئيس جامعة  عبد الرزاق يوسف دسوقىأ.د/  ▪

 السفير/ أسامة بن أحمد نقلى ......سفير خادم الحرميين الشريفيين  بمصر .  ▪

وادى النيل للمقاوالت  مهندس / هانى ضاحى ...... رئيس مجلس إدارة   ▪

 واالستثمارات العقارية. 



 

 

 

 

 

 

 شروط قبول الطالب بالمدن الجامعية بجامعة حلوان 

 
28-7-2021 | 17:08 

 محمود سعد 

  - 2021مدن جامعة حلوان الستقبال طلبات تسكين الطالب للعام الجامعي  تستعد

، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة  2022

لشئون التعليم والطالب وأعلنت إدارة المدن الجامعية عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول  

التقديم عبر الموقع اإللكترونى للطالب القدامى اعتبارا  حيث تبدأ أعمال  بالمدن الجامعية

 . 2021-8-17  حتى الثالثاء 2021-8-7السبت الموافق   من

 

 وحددت جامعة حلوان عددًا من الشروط للقبول بالمدن الجامعية كالتالي:

أن يكون الطالب من الطالب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس  -1

 أو البكالوريوس. 

العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية  يقبل الطالب المقيدون بالدراسات  -2

 ووفقا لظروف اجتماعية ملحة. 

أال يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصال على الثانوية   -3

العامة من خارج القاهرة الكبرى وال يجوز التجاوز عن هذا الشرط إال بقرار 

 برر ذلك. الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية ت من

أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة  -4

  الجامعية. 

أال يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في الالئحة التنفيذية   -5

 لقانون تنظيم الجامعات. 

السابق  أال يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من اإلقامة ألي مدة في العام -6

 مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من اإلقامة. 

 أال يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم اإلقامة. -7

 أال يكون محوال الي الجامعة من كلية مناظرة.  -8

https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=&version=v2&cid=50816&did=4509&uid=10d4f8b9-596c-11eb-aef0-c20cd332d8e0&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIxMGQ0ZjhiOS01OTZjLTExZWItYWVmMC1jMjBjZDMzMmQ4ZTAiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiNDEuMzMuMTY0LjkwIiwiYWlkIjo1MDgxNiwiY2lkIjoxNjkzOCwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wNDI0LCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoxMiwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6MCwiZXhwIjoxNjI3NTQzODQxfQ.nh4eErMqvmTQ92X9AnhicfhR49YgdaV4_DRzmnGsvnQ&adurl=https%3A%2F%2Fhealth-area.com%2Ffors-test&wid=wi-6593&box_id=1&request_id=7b5b3643-f03d-11eb-8dce-4a1c2027aadd&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fgate.ahram.org.eg%2FNews%2F2878435.aspx
https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=&version=v2&cid=50816&did=4509&uid=10d4f8b9-596c-11eb-aef0-c20cd332d8e0&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIxMGQ0ZjhiOS01OTZjLTExZWItYWVmMC1jMjBjZDMzMmQ4ZTAiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiNDEuMzMuMTY0LjkwIiwiYWlkIjo1MDgxNiwiY2lkIjoxNjkzOCwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wNDI0LCJjcG0iOjAsImNhdGVnb3J5X2lkIjoxMiwiY29udGVudF9jYXRlZ29yeV9pZCI6MCwiZXhwIjoxNjI3NTQzODQxfQ.nh4eErMqvmTQ92X9AnhicfhR49YgdaV4_DRzmnGsvnQ&adurl=https%3A%2F%2Fhealth-area.com%2Ffors-test&wid=wi-6593&box_id=1&request_id=7b5b3643-f03d-11eb-8dce-4a1c2027aadd&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fgate.ahram.org.eg%2FNews%2F2878435.aspx


 

 

 

 

 

أال يكون مقبوال بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة مالم ترفض تلك    -9

 الكلية تحويله إليها. 

 أن يخضع ألحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من األمراض المعدية.  -10

تكون األولوية في اإلقامة لطالب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب األماكن   -11

 الشاغرة مع األخذ في االعتبار األعلى تقديرا فاألصغر سنا فاألبعد سكنا. 

حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز   -12

التجاوز عن شرط األصغر سنا واالبعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون  

 ئون التعليم والطالب. الدكتور نائب رئيس الجامعة لش    بقرار من

يجوز قبول الطالب خالل العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي،   -13

ويراعي عند الترشيح لشغل هذه األماكن الرجوع إلى قائمة االنتظار ومراعاة القواعد 

 السابق اإلشارة إليها.

بقرار من األستاذ الدكتور  يجوز قبول الطالب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة  -14

 رئيس الجامعة. 

 

(  2المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على عدد )  وتتمثل األوراق

( صورة من شهادة ميالد  2عدد ) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي األمر،

ث اجتماعى للطالب من  ( من االستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبح 2الطالب، وعدد)

الوحدة االجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب  

( صورة شخصية للطالب،  12التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد )

إيصال سداد مصروفات الكلية للطالب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو  

 فون حديثة، استمارة الكشف الطبى للطالب القدامى. التلي 

 

 



 

 

 

 

 

 

دورة لتعليم األطفال الرسم والنحت بالفنون الجميلة في  

 جامعة حلوان 

 
 م 01:15 - 2021يوليه  27الثالثاء،  مروة فهمي

 

، تحت  الرسم والنحت  دورة فنية لألطفال في  جامعة حلوانب  كلية الفنون الجميلة تنظم

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

المجتمع وتنمية، وإشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية، و الدكتورة أمنية يحيى وكيل  

  .شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالكلية ل

 رئيس جامعة حلوان: نسعى إلعداد أجيال قادرة على تحقيق التنمية المستدامة  |اقرأيضا

على اهتمام الجامعة بعقد الدورات التدريبية بشكل دورى والتي من    ماجد نجم  الدكتور أكد

امعة لخدمة  شأنها أن تصقل المواهب وتنمي القدرات وتكسب الخبرات، سعياً من الج 

المجتمع المحيط بجميع فئاته العمرية، وفي التخصصات والمجاالت المختلفة، وخاصةً  

حيث تعد جامعة حلوان جامعة للفنون المتنوعة الحتوائها على العديد من   الفنية منها، 

  .الكليات الفنية

جتمع  الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة الم  وفى نفس السياق أفاد

وتنمية، على حرص الجامعة على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعي  

مضيفا أن الجامعة تعمل دائما على تبني   الطالب والشباب والطالئع لتحقيق األهداف،  

مواهب األطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم لتلبية احتياجات  

 .المجتمع

  

  –لدكتور السيد قنديل أن الدورة التدريبية تشمل مجاالت: الرسم )أساسيات الرسم ا  وأوضح

التدريب على استخدام الخيال   –تنمية الذاكرة البصرية  –الظل والنور  -الرسم من الواقع 

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/3440626/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440626/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440626/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440626/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440626/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440626/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440626/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9


 

 

التدريب على   –التفكير اإلبداعي( ، وكذلك النحت ) العمل المجسم  –

التفكير اإلبداعي( ، وكذلك   –استخدام الخامات المتنوعة في النحت 

 . مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية

 

 

 

محاضرات بواقع محاضرتان   8وأضافت الدكتورة أمنية يحيى أن مدة الدورة شهر 

اسبوعياً، يومي األحد والثالثاء عدا األسبوع األول األحد واالثنين من الساعة العاشرة 

أغسطس، بحيث يتم عمل معرض فني في   ٢٤صباحاً، وتستمر الدورة حتى الثالثاء 

أغسطس لعرض نماذج أعمال   ٣٠األسبوع التالي لنهاية الدورة يوم اإلثنين الموافق  

  .األطفال المشاركين

ويمكن للراغبين في االشتراك التوجه لمكتب سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة الُمجتمع  

الحد   -سنوات  ٥الحد األدنى للسن  وتنمية البيئة بمقر الكلية بالزمالك على أن يكون

 . عام.ش ١٦األقصى 



 

 

 

 

 

 

 

تربية حلوان تنظم ورش عمل حول إعادة التدوير وتقليل  

 النفايات لتأهيل الطالب 
 

 

 ص 11:51 2021يوليه  28األربعاء، 

 كتب محمد صبحى 

 

وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان بالتعاون مع وحدة   نظمت

إدارة األزمات والكوارث ورش عمل إلعادة التدوير تحت رعاية الدكتور ماجد نجم،  

والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، وإشراف  

لدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة  الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وا

 .المجتمع وتنمية البيئة

 

، على األهمية الكبرى إلعادة   جامعة حلوان أكد الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن

لحد من إهدار هذه  التدوير في الحفاظ على الموارد المتاحة واستغاللها بالطريقة األمثل، وا

الموارد وتقليل تكلفة المنتجات المستخرجة منها واستغالل الطاقات الشبابية فضال عن  

 .توفير فرص العمل، وتقليل النفايات

 

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية  

يال قادرة على الوفاء بمتطلبات  على حرص جامعة حلوان على تأهيل الطالب، وإعداد أج 

تأهيل     عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر واإلبداع، بما يساهم فى

 .الطالب والخريجين لسوق العمل

 

أوضح الدكتور حسام حمدي أن ورش العمل تضمنت إعادة لتدوير مقاعد الكلية وطاوالت  

، وكذلك إعادة التدوير للزجاجات  االمتحانات بمساعدة بعض الطالب والعاملين بها

البالستيكية الفارغة لتحويلها إلى موزع صابون بالمرافق الصحية بالكلية، وكذلك تدوير  

http://www.youm7.com/5404641
http://www.youm7.com/5404641
http://www.youm7.com/5404641


 

 

بعض الخامات المعدنية والخشبية بالكلية لتحويلها لعربة يدوية لنقل  

 .األثاث والخامات

 

 

 

مخدع متحرك تحتاج  مقعد ذو   450وأضافت الدكتورة حنان كريمة، أن الكلية تحتوي على 

مقعداً   65إلعادة التدوير وهي عبارة عن هيكل حديدي مثبت به قرصة ومخدع تم تدوير 

طاولة إلى إعادة التدوير وقد تم   500منها، باإلضافة إلى طاوالت االمتحانات حيث تحتاج 

 .طاولة منها 50تدوير 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

تنظم دورات تدريبية  خالل اإلجازة الصيفية.. جامعة حلوان  

ضمن خطة الجامعة لتفعيل دورها المجتمعي ..تربية  

 حلوان تحيي مقاعد الكلية المتهالكة 
 

 

 

 

 ص 03:00 - 2021/يوليو/29الخميس  

  إسالم خالد 

يئة بكليات جامعة حلوان العديد من ،  وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية الب تنظم 

الدكتور ماجد نجم، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس   الدورات التدريبية ، تحت رعاية  

الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بهدف تنمية مهارات الطالب و تٱهيلعم لسوق  

 . العمل

جامعة حلوان بالتعاون مع وحدة   نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية 

الدكتور ماجد نجم القائم   إدارة األزمات والكوارث ورش عمل إلعادة التدوير تحت رعاية 

الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة   بأعمال رئيس جامعة حلوان ، و  

كتورة حنان  الد الدكتور حسام حمدي عميد الكلية و،   المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف 

 .كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الدكتور ماجد نجم على األهمية الكبرى إلعادة التدوير في الحفاظ على الموارد المتاحة   أكد 

واستغاللها بالطريقة األمثل، والحد من إهدار هذه الموارد وتقليل تكلفة المنتجات  

واستغالل الطاقات الشبابية فضال عن توفير فرص العمل ، وتقليل  المستخرجة منها 

 .النفايات
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نائب رئيس الجامعة لشئون   الدكتور ممدوح مهدى  ومن جانبه أفاد 

خدمة المجتمع وتنمية على حرص جامعة حلوان على تأهيل الطالب،  

 وإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات  

 

 

تأهيل   مواكبة تطورات العصر واإلبداع، بما يساهم فى عمليات التنمية المستدامة، و

 .الطالب والخريجين لسوق العمل

الدكتور حسام حمدي أن ورش العمل تضمنت إعادة لتدوير مقاعد الكلية وطاوالت   أوضح 

االمتحانات بمساعدة بعض الطالب والعاملين بها ، وكذلك إعادة التدوير للزجاجات 

لها إلى موزع صابون بالمرافق الصحية بالكلية، وكذلك تدوير  البالستيكية الفارغة لتحوي 

 .بعض الخامات المعدنية والخشبية بالكلية لتحويلها لعربة يدوية لنقل األثاث والخامات

مقعد ذو مخدع متحرك تحتاج    ٤٥٠الدكتورة حنان كريمة أن الكلية تحتوي على  وأضافت 

مقعداً    ٦٥ت به قرصة ومخدع تم تدوير إلعادة التدوير وهي عبارة عن هيكل حديدي مثب

طاولة إلى إعادة التدوير وقد تم    ٥٠٠منها، باإلضافة إلى طاوالت االمتحانات حيث تحتاج 

 طاولة منها  ٥٠تدوير 

وعلى جانب أخر تنظم كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان دورة فنية لألطفال في الرسم 

كتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة  والنحت، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والد

لشئون خدمة المجتمع وتنمية، وإشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية، والدكتورة أمنية  

 .يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أكد الدكتور ماجد نجم على اهتمام الجامعة بعقد الدورات التدريبية بشكل دورى والتي من  

أن تصقل المواهب وتنمي القدرات وتكسب الخبرات، سعياً من الجامعة لخدمة  شأنها 

المجتمع المحيط بجميع فئاته العمرية، وفي التخصصات والمجاالت المختلفة، وخاصةً  

حيث تعد جامعة حلوان جامعة للفنون المتنوعة الحتوائها على العديد من   الفنية منها، 

 .الكليات الفنية

فاد الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  وفى نفس السياق أ

وتنمية، على حرص الجامعة على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعي  

مضيفا أن الجامعة تعمل دائما على تبني   الطالب والشباب والطالئع لتحقيق األهداف،  

لهم، وتنمية قدراتهم لتلبية احتياجات  مواهب األطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب  

 .المجتمع



 

 

 

 

 

 

 

  –أوضح الدكتور السيد قنديل أن الدورة التدريبية تشمل مجاالت: الرسم )أساسيات الرسم 

التدريب على استخدام الخيال   –تنمية الذاكرة البصرية  –الظل والنور  -الرسم من الواقع 

التدريب على استخدام الخامات   –العمل المجسم التفكير اإلبداعي( ، وكذلك النحت )  –

 . التفكير اإلبداعي( ، وكذلك مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية –المتنوعة في النحت 

 

محاضرات بواقع محاضرتان اسبوعياً،   8أضافت الدكتورة أمنية يحيى أن مدة الدورة شهر 

ثنين من الساعة العاشرة صباحاً،  يومي األحد والثالثاء عدا األسبوع األول األحد واال

أغسطس، بحيث يتم عمل معرض فني في األسبوع التالي   ٢٤وتستمر الدورة حتى الثالثاء 

 .أغسطس لعرض نماذج أعمال األطفال المشاركين ٣٠لنهاية الدورة يوم اإلثنين الموافق 

مة الُمجتمع  ويمكن للراغبين في االشتراك التوجه لمكتب سكرتارية وكيل الكلية لشئون خد 

الحد   -سنوات  ٥وتنمية البيئة بمقر الكلية بالزمالك على أن يكون الحد األدنى للسن 

 .عاما ١٦األقصى 



 

 

 

 

 

 

 
األربعاء.. جامعة حلوان تعقد دورة حول التدريب على إنشاء  

 وتشغيل بنوك األسئلة 

 

 ص 02:00 - 2021/يوليو/29الخميس  

 إسالم خالد 

الدكتور ماجد نجم   مركز القياس والتقويم الطالبي بـ جامعة حلوان، تحت رعاية  أعلن

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان عن عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس  

ين أون الين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية الالزمة  والمدرسين المساعدين والمعيد

 .للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز 

دورة تدريبة حول   تتضمن الدورات التدريبية التى يقدمها مركز القياس والتقويم الطالبي 

أغسطس   ٥: ٤يومي األربعاء والخميس  التدريب على إنشاء وتشغيل بنوك األسئلة خالل  

٢٠٢١ . 

تهدف الدورة التدريبية إلى التعرف على مفهوم بنوك األسئلة والهدف من انشائها والتعامل  

مع برمجيات إنشاء بنوك األسئلة وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك  

 :األسئلة ويتم التسجيل بالدورة من خالل الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzx

mQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link 

هنأ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، العبة التايكوندو المصرية هداية  

ية فى منافسات  مالك بعد أن حققت إنجاًزا تاريخًيا؛ بحصولها علي الميدالية البرونز 

 ."2020التايكوندو فى دورة األلعاب األولمبية "طوكيو 
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وأعرب الدكتور ماجد نجم، عن فخره وسعادته بالنماذج المشرفة من أبناء جامعة حلوان،  

قائالً أن هداية مالك ليست العبة رياضية فقط بل هي فنانة موهوبة أيًضا، وتعد من أبطال  

 .ولمصر كلها  جامعة حلوان وفخًرا للجامعة

والجدير بالذكر، أن هداية مالك خريجة كية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وفازت  

بالميدالية البرونزية خالل هذه المنافسات وتعد تلك الميدالية البرونزية هي الثانية التى  

 .2016حصلت عليها هداية مالك، بعد أن حققت األولى في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 

 



 

 

 

 

 

 جامعة حلوان تعلن مواعيد التقديم للمدن الجامعية 
  

 م 01:31 - 2021/يوليو/28األربعاء 

 إسالم خالد 

  - 2021مدن جامعة حلوان الستقبال طلبات تسكين الطالب للعام الجامعي تستعد 

الدكتور ماجد نجم، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة   رعاية  تحت  ، 2022

 .لشئون التعليم والطالب 

حيث   وأعلنت إدارة المدن الجامعية عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول بالمدن الجامعية  

-7السبت الموافق  تبدأ أعمال التقديم عبر الموقع االلكترونى للطالب القدامى اعتبارا من  

 .2021-8-17 حتى الثالثاء   8-2021

وقال الدكتور ماجد نجم على حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق  

للطالب، و تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطالب المدن الجامعية،   كافة سبل الراحة  

إلعاشة  مؤكدا أنه تم تحسين البنية األساسية للمدن الجامعية، وكذلك وسائل اإلقامة وا

للطالب المغتربين، وتم توفير الخدمات واألنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن  

 .معيشية فاعلة للطالب خالل فترة دراستهم

وأكد نجم على حرص الجامعة على اتباع اإلجراءات االحترازية من خالل عمليات الرش  

ن الطالب والطالبات بحيث ال  والتطهير والتعقيم لكافة المباني، بجانب تنظيم عملية تسكي 

 . يتخطى عدد الطالب والطالبات اثنان في كل غرفة حرصا على سالمتهم

فتح   وأوضح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أنه يتم  

للطالب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة،   باب التقديم  

لدبلومات والمعاهد الفنية او ما يعادلها، ويتم تسجيل بيانات الطالب من  وكذلك ا

 الرابط التالى خالل 
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وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف أستاذ خالد ذكى مدير عام االدارة 

 :الب بالمدن الجامعية وفقا للقواعد التاليةبشروط قبول الط العامة للمدن الجامعية 

 

أن يكون الطالب من الطالب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو  -1

 .البكالوريوس

يقبل الطالب المقيدين بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا   -2

 .لظروف اجتماعية ملحة 

لطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصال على الثانوية العامة من  أال يكون ا -3

الدكتور رئيس    خارج القاهرة الكبرى وال يجوز التجاوز عن هذا الشرط إال بقرار من 

 .الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك

 .امعية أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الج  -4

أال يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم   -5

 .الجامعات

أال يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من اإلقامة ألي مدة في العام السابق مباشرة او   -6

 .عقوبة الحرمان النهائي من اإلقامة

 .إقامته لعدم سداد رسوم اإلقامةأال يكون قد أنهيت  -7

 .أال يكون محوال الي الجامعة من كلية مناظرة -8

أال يكون مقبوال بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة مالم ترفض تلك   -9

 .الكلية تحويله إليها

 .أن يخضع الحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من األمراض المعدية  -10

األولوية في اإلقامة لطالب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب األماكن  تكون  -11

 .الشاغرة مع األخذ في االعتبار األعلى تقديرا فاألصغر سنا فاألبعد سكنا

 



 

 

 

 

حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز   -12

واالبعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون  التجاوز عن شرط األصغر سنا  

 .الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   بقرار من 

يجوز قبول الطالب خالل العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي،   -13

القواعد  ويراعي عند الترشيح لشغل هذه األماكن الرجوع إلى قائمة االنتظار ومراعاة

 .السابق اإلشارة إليها

يجوز قبول الطالب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من األستاذ الدكتور   -14

 .رئيس الجامعة

(  2المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على عدد ) وتتمثل األوراق 

( صورة من شهادة ميالد  2عدد ) األمر، صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي 

( من االستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من  2الطالب، وعدد)

الوحدة االجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب  

خصية للطالب،  ( صورة ش 12التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد )

إيصال سداد مصروفات الكلية للطالب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو  

 .التليفون حديثة، استمارة الكشف الطبى للطالب القدامى

 

 



 

 

 

 

 

خدمة اجتماعية حلوان تواصل استقبال طلبات االلتحاق بـ  

 الدراسات العليا 

 

 م 11:01 - 2021/يوليو/28األربعاء  

 إسالم خالد 

جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات االلتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب   أعلنت

 . الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل

بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا حتى   وصرح مسئولو شئون الطالب 

 . ٢٠٢١أغسطس  ٣١يوم 

 

الطالب بجامعة حلوان، أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا  وأشار مسئولو شئون 

  :التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع اآلتى

http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp 

اغبى االلتحالق بالدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان المصروفات الخاصة ننشر لر و 

  : بكل مرحلة

جنيه لكل فصل دراسى   3000 لكل عام و   مصروفات ادارية  جنيه  711  الماجستير : 

جنيه مصروفات اعداد رسالة  1500 جنيه و الثالثة  1500بالسنة االولى ، و السنة الثانية  

 .  جنيه  9000روفات ليكون مجمل مص 
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جنيه مصروفات فصل دراسى اول و   1500 جنيه مصروفات ادارية و  711 الدبلوم : 

 . جنيه للدبلوم 2700بمجمل  جنيه مصروفات فصل دراسى ثانى   1200

  

جنيه لكل فصل دراسى خالل   5400 جنيه صروفات ادارية لكل عام و   711الدكتوراه : 

مصروفات اعداد الرسالة ليكن   3600للفصل الدراسى الثالث و  جنيه 2700العام االول و 

 . جنيه  17100مجمل مصروفات الدكتوراه 



 

 

 

 

 

كلية العلوم جامعة حلوان تناقش مشاريع التخرج  

 الطالب 

 

 م 10:00 - 2021/يوليو/28األربعاء  

 

 إسالم خالد 

كلية العلوم جامعة حلوان، مشاريع التخرج الخاصة بطالب البكالوريوس   ناقشت

ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية فى مقر الكلية والتى ٔاسفرت عن العديد من المشاريع  

 .الطالبية المتميزة

  

وجاءت مناقشة مشاريع التخرج تحت رعاية الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم  

جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة البرنامج، والدكتورة منى عبد الرحمن وكيل الكلية  

 .لشئون التعليم والطالب، الدكتورة منار سليم فوده منسق البرنامج

 

بأن مشروعات التخرج تناقش موضوعات  وصرح الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية  

وحلول وأفكار مختلفة ومتعددة حيث تجمع بين التعليم والبحث العلمي مما يساعد فى  

استغالل المعرفة إلنتاج قيمة مضافة لالقتصاد المصرى وحل بعض المشكالت مثل  

 . التخلص من المخلفات البيئية الضارة

 

فتحت أبوابها وكافة معاملها حيث تم استخدام   كما أشار عميد كلية العلوم إلى أن الكلية

معمل التكنولوجيا الحيوية، ومعمل المنتجات الطبيعية، ومركز المعلوماتية الحيوية، كما  

على   قامت بتوفير كافة التسهيالت لطالب مشاريع التخرج إلجراء التجارب العملية 

 . مشاريعهم فى المعامل المختلفة بالكلية 
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التخرج حول تطبيقات المعلوماتية الحيوية لزيادة فاعلية  وتمحورت مشروعات

المستجد واستخدام تطبيقات النانوهيدروكسي   فيروس كورنا  الدواء المستخدم في عالج 

اباتيت في تصنيع معجون لالسنان لتبيض االسنان ، واتسمت أفكار المشروعات بالتميز  

     .وتم عرضها بشكل بوستر

 

 :البحوث على مجاالت متعددة مثل اآلتيحيث ركزت 

 . استخدام الطرق البيولوجية الصديقة للبيئة لتكسير مخلفات البالستيك  -

 . البولي ايثيلين المستخدم في جميع االدوات البالستيكية -

 . االكياس البالستيك بتكلفة قليلة من المخلفات البيئية الضارة -

 . ركة لعالج مرض السرطان الثدياستخراج مركبات طبيعية من حبة الب  -

 

جاء ذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية الدكتور محمد صالح ،الدكتور اماني  

فؤاد زهران، الدكتور منار سليم   محمد مصطفي عمران، الدكتور   ابو النصر، الدكتور  

ط، الدكتور هبة  سالي عبد الباس  احمد حسن، الدكتور   فوده، الدكتور رانيا الليثي، الدكتور 

  .السيد، الدكتور ايمان توفيق

 

الدكتورة مهجه   التحكيم و مناقشة مشاريع التخرج من ثالث لجان برئاسة لجنة  وتكونت  

بقسم الكيمياء بكلية العلوم  -شفيق عبدهللا استاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية 

 .بقسم الكيمياء بكلية العلوم -ةة حياة محمد شرادة استاذ الكيمياء الحيوي الدكتور

 



 

 

 

 

 

 تربية حلوان تنظم ورش عمل إلعادة التدوير 

 

 م 12:17 - 2021/يوليو/28األربعاء  

 
 إسالم خالد 

وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان بالتعاون مع وحدة   نظمت

الدكتور ماجد نجم، و   إدارة األزمات والكوارث ورش عمل إلعادة التدوير تحت رعاية 

الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، وإشراف   

الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة   ،  الدكتور حسام حمدي عميد الكلية  

 .المجتمع وتنمية البيئة

  

الدكتور ماجد نجم على األهمية الكبرى إلعادة التدوير في الحفاظ على الموارد المتاحة   أكد 

واستغاللها بالطريقة األمثل، والحد من إهدار هذه الموارد وتقليل تكلفة المنتجات  

ل الطاقات الشبابية فضال عن توفير فرص العمل ، وتقليل  المستخرجة منها واستغال

 .النفايات

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية   الدكتور ممدوح مهدى  ومن جانبه أفاد 

على حرص جامعة حلوان على تأهيل الطالب، وإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات  

تأهيل   رات العصر واإلبداع، بما يساهم فى عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطو

 .الطالب والخريجين لسوق العمل

الدكتور حسام حمدي أن ورش العمل تضمنت إعادة لتدوير مقاعد الكلية وطاوالت   أوضح 

االمتحانات بمساعدة بعض الطالب والعاملين بها ، وكذلك إعادة التدوير للزجاجات 

زع صابون بالمرافق الصحية بالكلية، وكذلك تدوير  البالستيكية الفارغة لتحويلها إلى مو 

 .بعض الخامات المعدنية والخشبية بالكلية لتحويلها لعربة يدوية لنقل األثاث والخامات
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مقعد ذو مخدع متحرك تحتاج    ٤٥٠الدكتورة حنان كريمة أن الكلية تحتوي على  وأضافت 

مقعداً    ٦٥صة ومخدع تم تدوير إلعادة التدوير وهي عبارة عن هيكل حديدي مثبت به قر

طاولة إلى إعادة التدوير وقد تم    ٥٠٠منها، باإلضافة إلى طاوالت االمتحانات حيث تحتاج 

 .طاولة منها ٥٠تدوير 



 

 

 

 

 

 

جامعة حلوان تحتفل بتاريخ إنشائها وسط سجل حافل  

 من اإلنجازات 

 

 
 هناء بديع  

 م 07:14 - 2021/يوليو/28األربعاء 

عاما على إنشائها؛ ليبدأ تاريخ من العمل الجاد   46جامعة حلوان بمرور  تحتفل

قة و كرسوا  حكماء و علماء نُجباء قدموا جهودًا مرمو  بأساتذة  والمتميز على مدار عقود 

كل طاقاتهم الفكرية واإلبداعية لرفعة الجامعة و الوطن، واآلن وبعد مرور هذه األعوام  

تحتفل الجامعة بذكرى إنشائها وسط تطلعات جديدة يسطرها أبناؤها من أعضاء هيئة  

التدريس والطالب الذين يطمحون فى وضع الجامعة فى مصاف الجامعات العالمية و  

 .انتها فى التصنيفات الدولية يسعون إلى تحسين مك

https://www.albawabhnews.com/writer/678
https://www.albawabhnews.com/writer/678
https://www.albawabhnews.com/writer/678


 

 

ويقف التاريخ شاهدًا على عراقة جامعة حلوان و وتفردها، فهي كانت  

و الزالت منارة للفكر وشعلة لإلنجاز فى العديد من التخصصات  

وحدة ذات طابع   49كلية و   23العلمية والفنية والطبية والعلوم اإلنسانية، وتضم الجامعة 

 .تحدثةخاص وعددًا من المرافق المس

 

القيادة السياسية  وتشهد جامعة حلوان طفرة نوعية فى العديد من المجاالت تمت برعاية  

الحكيمة ودعمها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم حيث  

 أولى سيادته قضية التعليم اهتماًما بالغًا

الجامعة العديد من اإلنجازات فقد افتتح فخامة  وشهدت فترة تولي الدكتور ماجد نجم رئاسة 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الفنون والثقافة عبر الفيديو كونفراس فى سابقة تعد األولى  

تطوير مستشفي بدر، وافتتاح وحدة عالج األورام   فى تأريخ جامعةحلوان باإلضافة إلى 

وضع حجر األساس للجامعة   ن والعالج الكيميائي، وقسم الطوارئ بالمستشفى، فضال ع

األهلية الحديثة، و تطوير وتحديث فندق كلية السياحة والفنادق، والتطوير الشامل لكلية  

التجارة وإدارة األعمال بالزمالك، وتحديث أسطول سيارات الجامعة، كما شاركت جامعة  

 .حلوان في أعمال تطوير معهد إعداد القادة بحلوان 



 

 

الفترة األخيرة بل امتدت لتشمل مشروعات  ولم تتوقف اإلنجازات في 

معامل االتصاالت  تعليمية عمالقة تضمنت أعمال تطوير 

وحصول معمل هندسة الطرق والمطارات   الحديثة بكلية الهندسة بحلوان  واإللكترونيات  

بكلية هندسة المطرية علي اعتماد المجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك( حيث تم تقييمه طبقا  

فى اختبار االتزان لخليط الرصف )اختبار   ISO/IEC 17025 :2017 الدولية للمواصفة

 مارشال( وإنشاء "معمل  

 

التحاليل الدقيقة في المجال الصيدلي" بكلية الصيدلة، و معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة  

 .بكلية التمريض، ومعمل الخرائط الرقمية واالستشعار عن بعد بكلية اآلداب 

معة تقدًما ملحوًظا فى التصنيف العالمي للجامعات واحتالل مراكز متقدمة وسط  وتشهد الجا

 .الجامعات المحلية والعالمية

( مالعب بالتعاون مع وزارة  8هذا إلى جانب المشروعات الخدمية التى شملت تطوير )

مبان   6الشباب والرياضة وجارى تطوير الملعب الرئيس بالجامعة، وتطوير وتحديث 

الجامعية بالحرم الجامعي، وتطوير وتجهيز مبنى المدينة الجامعية بالمطرية،   بالمدينة 

وتطوير وتحديث البوابة الرئيسة للجامعة ومنطقة الشعار، وتركيب مظالت الحماية في  

المحور الرئيس لسير الطالب في الحرم الجامعي، وتطوير المطعم المركزي بالجامعة،  



 

 

معة الخاصة بالحرم الجامعي،  وتطوير وتحديث دورات المياه المج 

واالنتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من مسارات ذوى اإلعاقة بالحرم  

الجامعي وتعديل الساللم معمارياً بالشكل الذي يالئم حركة الطالب، واالنتهاء من أعمال  

تطوير المركز التجاري بالجامعة، وتطوير المساجد المجمعة بالدور األول، وتطوير الالند  

 .كيب الخاص بالحرم الجامعي وجاري االستعداد للتطوير الشامل لكل كليةس

كما تم إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث بعض البرامج التعليمية ومنها كلية  

 الطب، والمعهد القومي للملكية الفكرية، وكلية علوم التغذية، وكلية الدراسات العليا 

 

الموضة، باإلضافة إلى طفرة كبيرة فى قطاع الدراسات العليا  والبحوث البينية، وكلية فنون 

  .والبحث العلمي والطالب الوافدين

وتؤدي جامعة حلوان دوًرا بالغًا فى خدمة و تنمية منطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وعرب  

راشد ومنطقة كفر العلو حيث قامت بعدة مبادرات لتطوير العشوائيات وتحسين البيئة  

 .بالجامعةالمحيطة 

، كما   2017وتولي رئاسة الجامعة خالل الفترة الحالية الدكتور ماجد فهمى نجم منذ عام 

(، الدكتور محمد عبد  2016-2012الدكتور ياسر حسنى محمد صقر خالل الفترة )  توالها 

، (2011-2009) (، الدكتور محمود الطيب ناصر2012-2011الحميد النشار )



 

 

(، الدكتور عبد الحي الرفاعي  2009-2007)  والدكتورعبد هللا بركات

(، 2004-2002(، والدكتور عمرو عزت سالمة )2007-2004عبيد )

(، والدكتور محمد محمود الجوهري  2002-1997) الدكتور حسن محمد حسين حسنى منذ 

(، والدكتور  1993-1989(، واألستاذ الدكتور محمد كمال أحمد العتر )1993-1997)

-1979(، والدكتور محمد إسماعيل علم الدين )1989-1986لسراج )كمال محمد أحمد ا

 .(1979-1975) (، والدكتور عبد الرازق عبد الفتاح إبراهيم 1986



 

 

 

 

 

جامعة حلوان: بدء التقديم للمدن الجامعية عبر الموقع  

  8اإللكترونى للطالب القدامى للعام الدراسي الجديد.. 
 أغسطس 

 

 م 02:17 - 2021/يوليو/28األربعاء  

  إسراء جمال 

  - 2021مدن جامعة حلوان الستقبال طلبات تسكين الطالب للعام الجامعي تستعد 

الدكتور ماجد نجم، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس   ، وذلك تحت رعاية 2022

الجامعة لشئون التعليم والطالب وأعلنت إدارة المدن الجامعية عن مواعيد التسجيل  

حيث تبدأ أعمال التقديم عبر الموقع االلكترونى للطالب   وخطوات القبول بالمدن الجامعية 

 .2021-8-17 حتى الثالثاء   2021-8-7السبت الموافق  القدامى اعتبارا من 

 

على حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق  الدكتور ماجد نجم  وأشار 

للطالب، و تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطالب المدن الجامعية،   كافة سبل الراحة  

مؤكدا أنه تم تحسين البنية األساسية للمدن الجامعية، وكذلك وسائل اإلقامة واإلعاشة  

ة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن  للطالب المغتربين، وتم توفير الخدمات واألنشط

 .معيشية فاعلة للطالب خالل فترة دراستهم

نجم على حرص الجامعة على اتباع اإلجراءات االحترازية من خالل عمليات الرش   وأكد 

والتطهير والتعقيم لكافة المباني، بجانب تنظيم عملية تسكين الطالب والطالبات بحيث ال  

 . لبات اثنان في كل غرفة حرصا على سالمتهميتخطى عدد الطالب والطا
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فتح باب   الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أنه يتم   أوضح 

للطالب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، وكذلك   التقديم 

 تسجيل بيانات الطالب من خالل الرابط التالىالدبلومات والمعاهد الفنية او ما يعادلها، ويتم 

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

 

وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف أستاذ خالد ذكى مدير عام االدارة العامة للمدن  

 :المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل األوراق   الجامعية  

 .ن البطاقة القومية للطالب وولي األمر ( صورة ضوئية م2الملف على عدد ) -

 .( صورة من شهادة ميالد الطالب2عدد )  -

 .( من االستمارة بعد استيفاء جميع البيانات2عدد) -

 .بحث اجتماعى للطالب من الوحدة االجتماعية التابع لها -

وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة  -

 .لثانوية أو آخر مؤهل ا

 .( صورة شخصية للطالب12عدد ) -

 .إيصال سداد مصروفات الكلية للطالب القدامى  -

  صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة-

 .استمارة الكشف الطبى للطالب القدامى-

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القوافل الطبية في  

 الصف  
 |  والء نبيل كتب:  ساعة | 13منذ 

 

 
 

 

محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة حلوان قوافل طبية وتنموية بمركز ومدينة  نظمت 

 حياة كريمة. الصف في إطار مبادرة  

نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة لفعاليات القوافل والتي بدءت بمتابعة  

 توافد المواطنين وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الطبية للقافلة.

وتفقدت مستوى الخدمة المقدمة بالعيادات الطبيه باختالف تخصصاتها باالضافه إلى  

مجتمعية للشباب في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية  حضور ندوة عن المشاركة ال

https://www.almasryalyoum.com/editor/details/19


 

 

وواجبهم تجاه وطنهم في نشر الفكر الصحيح إلى جانب مساندة  

مشروعات الدولة والتوعية بالمشروعات القومية للدولة ومدى أهمية  

 المشروعات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

 

 

متقدم   50تم اجراءها لحوالى  كما حضرت االختبارات التي تمت لمحو األمية والتي 

كمرحلة أولى على ان يتم استكمال فتح فصول لمحو األمية بقرى مبادرة حياه كريمة  

 بالتعاون مع جامعة حلوان.

كما التقت بمجموعات الطالب المشاركين بشكل تطوعى لتنظيم القوافل الطبية والتنموية  

 ين. التي تم تنفيذها على مدار اليوم للتسهيل على المواطن

 


