
 

 

 

 

جامعة حلوان تبدأ الدورات التدريبية الصيفية فى كلية التربية الفنية..  

 تعرف على الموعد 

 
 تامر هالل  كتب

 م 11:02:32  2021يوليو  29الخميس   

لمجتمعية، تنظم كلية التربية  من دور جامعة حلوان فى المشاركة اانطالقا 

الفنية مجموعة من الدورات التدريبية والورش الفنية الصيفية للشباب  

والطالئع، وذلك تحت رعاية االستاذ الدكتور ماجد نجم، واالستاذ  

الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية  

الكلية، وإشراف االستاذة  البيئة، واألستاذ الدكتور محمود حامد عميد 

 .الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األستاذ الدكتور ماجد نجم على اهتمام الجامعة بعقد الدورات  أكد 

التدريبية بشكل دورى والتي من شأنها أن تصقل المواهب وتنمي  

القدرات وتساهم فى اكساب الخبرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة  

، والتي في مقدمتها إتاحة التعليم  2030المصرية في تحقيق رؤية مصر 

بجودة عالية دون التمييز، وسعياً من الجامعة لخدمة  والتدريب للجميع 

المجتمع المحيط بجميع فئاته العمرية، وفي التخصصات والمجاالت  

 .المختلفة
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من جانبه أوضح األستاذ الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة  

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دور الجامعة في المشاركة  

المجتمعية، وحرصها الدائم على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في  

زيادة وعي الطالب والشباب والطالئع، و إعداد الشباب للمساهمة في  

تمع، وكذلك تعمل الجامعة دائما على تبني مواهب األطفال  تطوير المج 

 . والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم

 

أن كلية التربية الفنية دائما   أفاد األستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية 

الكتساب الشباب   تقدم تلك الدورات التدريبية وورش العمل الصيفية 



 

 

والطالئع مهارات وخبرات مميزة، ويأتى ذلك ايمانًا  

والوعي   بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق 

 .الفني

 : وتضمن الدورات التدريبية االتى 
التصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، ودورة االشغال الفنية بخامة   

والتوظيفات النسجية، و   الجلد والقماش، وكذلك أشغال الحلى المعدنية،

تشكيل الزجاج و فن الكاريكاتير، والبطانات الطينية المزججة، وأيضا  

 .دورة ذوي االحتياجات الخاصه

كما تنظم ورش عمل صيفية في الرسم والتصوير وتتضمن ) المنظر  

اشغال     -كوالج  - تجريب بالخامات   -دراسات بالرصاص   -الطبيعي  

  -فن النحت    -اشغال خشب  -لحلي باالركيتاشغال ا    -الحلي بالسلك  

 .التشكيل الخزفي(  -طباعة  

دورات الدراسات الحره لالطفال تضم   وفى السياق ذاته تنظم الكلية 

وتشمل رسم وتلوين اشغال ورقيه نسيج وخزف   الدورة ورش مختلفة 

  ونحت وحلي

  2021هذا وتبدأ الدورات التدريبية وورش العمل الصيفية اول أغسطس 

ويمكن للراغبين في االشتراك التوجه لمكتب   وتستمر لمدة ثالث شهور، 

سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة الُمجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية  

 .بالزمالك

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 Webometrics ماجد نجم: جامعة حلوان تحقق تقدم فى تصنيف 
 االسبانى.. باألرقام والصور 

 
 تامر هالل  كتب •

 م 21:40:9   2021يوليو  29الخميس   

جامعة حلوان تحت رعاية األستاذ الدكتور ماجد نجم عن تحقيق  أعلنت 

 تقدم ملحوظ للجامعة بين مصاف الجامعات العالمية فى تصنيف
Webometrics  تصنيف عالمي يعتمد على عدد  االسبانى، وهو نظام

من المحددات التي تقيس وتقيّم دور الجامعة ويهتم بوجٍه خاص بتواجد  

الجامعة على شبكة اإلنترنت ووضوح الرؤية والوصول إلى المواقع  

 .اإللكترونية
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حيث أكد األستاذ الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان  

ة التصنيفات العالمية،  تسعى دائما أن تكون في صدار

وتعمل على دعم الباحثين على النشر الدولى والذى يعد  

معيارا قويا فى التصنيف بين الجامعات، وأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً  

بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر آلليات  

، بما ادى الى  النهوض بالبحث العلمى، وتنمية المعايير المطلوبة لها

  .التميز فى مجال النشر الدولى

بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة حلوان فى   سيادته  وقد أشاد  

التصنيفات العالمية حيث دائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين  

في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم االنسانية لتشجيع  

ويأتي هذا التقدم في إطار   االهتمام بالنشر الدولي، البحث العلمي و

اإلستراتيجية التي انتهجتها الجامعة إلظهار دورها العلمي والبحثي  

موجها الشكر للفريق القائم على موقع الجامعة ليظهر بشكله الجديد الذى  

ينافس مواقع الجامعات العالمية، مشيراً الى أن تكاتف العمل بين جميع  

 .امعة هو السبيل لالرتقاء بهاقطاعات الج 

 

ومن جانبها أوضحت االستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس  

قامات   أن الجامعة تحتوى على  الجامعة للدراسات العليا والبحوث 



 

 

حتوائها على تخصصات  علمية كبيرة َوفريدة، بجانب ا

علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال  

 .البحث العلمي والنشر الدولي

 

وفى السياق ذاته أفاد األستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة 

التصنيف الدولى بالجامعة، ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث  

على مستوى الجامعات   12العلمى أن جامعة حلوان احتلت الترتيب 

على    1٦9٦ ، واحتلت الترتيب   جامعة مصرية  ٧3المصرية من بين  

االسبانى، ويقيس   Webometrics مستوى جامعات العالم، فى تصنيف

نظام التصنيف هذا مدى قوة وجود الجامعة على اإلنترنت لتتناسب مع  

مكانتها العلمية، من خالل الدور الحيوي للمواقع اإللكترونية في نشر  

األكاديمية والخدمية   األبحاث العلمية، وغيرها من المواد التعليمية 

ونشاطات األساتذة والباحثين، والتواصل بينهم وبين طالبهم مما يؤدي  

إلى تحفيز المؤسسات والعلماء ليكون لهم تواجد قوي على شبكة  

اإلنترنت الخاص بالجامعة، لعرض ما لديها لكي تتم االستفادة منه من  

  .قبل اآلخرين

يار هذا التصنيف يتمثل فى  وأضاف مدير وحدة التصنيف الدولى ان مع 

تأثير محتويات موقع الجامعة على   مدى الرؤية وحجم الموقع ويقصد به 



 

 

شبكة االنترنت والتي تشمل عدد الشبكات الخارجية  

والتي يكشف عنها آالت البحث والمرتبطة بصفحات  

الويب الخاصة بالجامعة، كذلك معيار الشفافية وعدد  

على الملفات الخاصة بالوثائق   االستشهادات البحثية كما يتوقف

والمعلومات النصية، حيث يتم حساب عدد الملفات بأنواعها المختلفة  

والتي تكون في محرك البحث وتنتمي لموقع الجامعة، وكذلك البحث عن  

، ويشمل ذلك األبحاث المحكمة  Google Scholar المادة العلمية في

ويشمل   ضيع العلمية، والتقارير والرسائل والملخصات في مختلف الموا

معيار التصنيف أيضا الروابط التشعبية التي تقود الزائر إلى الموقع على  

اإلنترنت، وذلك عن طريق محركات البحث وظهور موقع الجامعة بهذه  

 المحركات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

رابط نتائج الفصل الدراسي الثاني لكلية الخدمة االجتماعية جامعة  

 حلوان 

 م 05:49 - 2021/يوليو/29الخميس  
 كريم ناصر  

في إعالن نتائج امتحانات الفصل الدراسي   جامعة حلوان كلياتبدأت 
، خاصة نتائج الفرق النهائية  2021 - 2020الثاني للعام الجامعي 

  .واالجرائات الخاصة بتجنيد الذكور لسرعة إنهاء أوراق التخرج 

  

انه تم إعالن نتائج أغلب  بجامعة حلوان، إ  وقال مسئولو شئون الطالب 
الفرق بكليات الحاسبات والذكاء االصطناعى والخدمة االجتماعية،  

 .على الموقع الرسمى لنتائج طالب جامعة حلوان 

ب بكلية الخدمة االجتماعية إلى أنه تم  وأشار مسؤلو شئون الطال
إعالن نتائج الفرق: األولى والثالثة والنهائية، و يمكن للطالب االطالع  

  : /http://app2.helwan.edu.egعلى النتائج عبر هذا الرابط

  

انتظمت في أعمالها، ويتم التصحيح   وأضافوا أن الكنتروالت بالجامعة  
جاٍر العمل على تصحيح امتحانات كافة   والرصد بصورة دورية، وأنه 

 .الفرق بباقى الكليات إلعالنها في أقرب وقت
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وشددت إدارة جامعة حلوان أنه على الطالب سرعة  
ية لسرعة انهاء  استكمال اوراق التخرج و دفع المصروفات الدراس

االجرائات الخاصة بشهاداتهم، كما أنه من الضرورى على الطالب  
  . الذكور إنهاء دورة التربية العسكرية حيث تعد شرطا لتخرجهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

جامعة حلوان: نعمل على حل المشكالت المجتمعية بالمناطق المحيطة  
 بالجامعة 

 

كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، عن برنامج الهندسة  أعلنت 
القائم   اإلنشائية، الذى تطرحه الكلية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم

، والدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية،  بعمل رئيس جامعة حلوان
حيث يتميز البرنامج بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب  

في مجال الهندسة اإلنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في  التقنيات الحديثة 
 .التصميم اإلنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات اإلنشائية

وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطالب الراغبين فى 
 :للفئات اآلتية االلتحاق  

طالب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق   -
 .بالكليةلاللتحاق 

طالب الفرقة االعدادية المنقولين للفرقة االولى وطالب االقسام  -
 .االخرى بالكليه و طالب هندسة حلوان

الطالب المحولين الى الكليه والمحققين للحد االدنى لكليات القطاع   -
 .الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكوميه المصريه

واالجنبيه والمصريين الحاصلين    الطالب الوافدين من الدول العربيه  -
 .المعادلة على شهادات 
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 جامعة حلوان : نسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي 

 م 10:30 - 2021/يوليو/29الخميس  
 كريم ناصر  

  -تها التنموية المتكاملة األولى )توعويةجامعة حلوان قافلأطلقت 
محو األمية( إلى قرى مركز الصف، تحت رعاية   -تثقيفية -طبية

الدكتور ماجد نجم، و الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة  
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك استنادا إلى الدور الفعال  

البيئة بجامعة حلوان،   الذى يؤديه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية
ومن المشاركة في تجسيد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة  

كريمة" لالرتقاء بمستوى حياة الفئات المجتمعية األكثر احتياجا،  
وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا الستثمار الطاقات الفكرية  

العمل التطوعي،   والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطالبها، ونشر لثقافة
ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية  

 .المستدامة

  

هذه المبادرة   إن  وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان 
في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر   تأتى 

هات القيادة  ، والمبادرات المختلفة، كما تأتى تتويجاً لتوج2030
السياسية لمشاركة المجتمع المدني والشباب والمرأة في مبادرة "حياة  

كريمة " التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية  
األكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في  
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الحضر، واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا  
  .كريمة لتوفير حياة

 
و أكد على أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات،  

وفي مواجهة المشكالت المجتمعية. فهذه المبادرات تسعى إلى نشر 
ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع  

السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة االستثمار في العنصر 
باعتباره أساس تقدم األمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية   البشري 

 .وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر

 
رف على متابعة القافلة التنموية والتنسيق بين الجامعة واألجهزة  أش

المعنية الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكالت  
المجتمعية بالجامعة، والدكتورة رشا صالح رشا صالح وكيل كلية  

اآلداب. وشارك في القافلة أساتذة من كليات الجامعة ووفد من طالبها،  
ات القافلة الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ  كما حضرت فاعلي 

الجيزة، و الدكتورة سهير عبدالسالم عضو مجلس الشيوخ والعميد  
  .السابق لكلية اآلداب

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 مريض خالل قافلة بمركز الصف 700معة حلوان: الكشف على اج

 م 01:06 - 2021/يوليو/ 30الجمعة  
 كريم ناصر  

  -جامعة حلوان قافلتها التنموية المتكاملة األولى )توعويةأطلقت 
محو األمية( إلى قرى مركز الصف، تحت رعاية   -تثقيفية -طبية

الدكتور ماجد نجم، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة  
 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

ن خدمة المجتمع  وذلك استنادا إلى الدور الفعال الذى يؤديه قطاع شئو
وتنمية البيئة بجامعة حلوان، ومن المشاركة في تجسيد الخطوات  
التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لالرتقاء بمستوى حياة  

الفئات المجتمعية األكثر احتياجا، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم،  
  وسعيا الستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة

وطالبها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين  
 .الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة

  

وصرح الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة  
المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة الطبية تضمنت تخصصات طب  

واالمراض الجلدية، واالشعة  األطفال، وجراحة العظام، والباطنة، 
التشخيصية، وكذلك كشف مبكر للسيدات. وتم عمل توعية عن كيفية  
الفحص الذاتي لالكتشاف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمشاركه  
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طالبية فعالة من طالب كلية الطب والصيدلة  
 710والتمريض، وخالل القافلة الطبية تمت مناظرة 

 .ة التخصصاتمريض، كما تم صرف أدوية لكاف

  

وخالل فعاليات القافلة التنموية اتجهت القافلة الطبية إلى الوحدة  
الصحية في قرية الفهميين، وكانت تحت إشراف الدكتور وليد  

السروجي عميد كلية الطب، والدكتورة نرفانا حسين مستشار قطاع 
تنمية البيئة وخدمة المجتمع للخدمات الصحية، والقت القافلة الطبية  

حسانا كبيرا من المرضى المترددين، ومن العاملين في الوحدة  است
  .الصحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 جامعة حلوان فى أسبوع.. تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيف

Webometrics ..   ..وإطالق مبادرة تحت شعار »ليه ترميها

 األفضل تستفيد بيها« إلعادة التدوير 

 ص 11:30 - 2021/يوليو/ 30الجمعة  
 كريم ناصر  

جامعة حلوان على مدار األسبوع الجاري العديد من األخبار  شهدت 
واألحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبار جامعة  

حلوان، سواء على مستوى الطالب أو أعضاء هيئة التدريس ،  
من أخبار   ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان 

 .نذ بداية األسبوع وحتى اآلن وأحداث وتصريحات م

  

تم ٕاعالن نتأيج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض كأول كلية ومعهد  
فى مصر أجرت االختبارات بأكملها ٕالكترونية والبث من خالل المجلس  
االٔعلى للجامعات ، وذلك في ٕاطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفى ظل  

الدكتور ماجد نجم لمواكبة   رٔياسة الخطة االستراتيجية لجامعة حلوان ب
 .التطور التكنولوجي ونظم االختبارات اإللكترونية 
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الدكتور حسام رفاعى نأيب رٔييس الجامعة أنه   و أكد 
تم ٕاعالن نتأيج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض  
لجميع الفرق الدراسية وذلك بعد تجربة االختبارات  

مجهزة بمعامل االختبارات االلكترونية    االلكترونية، موضحا أن الجامعة
التى تتناسب مع أعداد الطالب لعقد االمتحانات اإللكترونية للمقررات  
الدراسية بكليات الجامعة )القطاع الصحي(، ٕاضافة ٕالى أنه تم تنظيم  

العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكادر اإلدارى والفنى 
 . نظمة االلكترونية تحديث وتطوير االٔ  لمستجدات 

يأتى ذلك فى إطار االنطالق التدريجي نحو التحول الرقمى الشامل في  
منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية،  

هذا وقد قدمت عميدة الكلية التهنٔية للطالب عقب ظهور النتيجة،  
 . العلمية والعمليةمتمنية لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى حياتهم 

  

  

و أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم عن تحقيق تقدم  
 ملحوظ للجامعة بين الجامعات العالمية فى تصنيف

Webometrics  االسبانى، وهو نظام تصنيف عالمي يعتمد على
عدد من المحددات التي تقيس وتقيّم دور الجامعة ويهتم بوجٍه خاص  

ة على شبكة اإلنترنت ووضوح الرؤية والوصول إلى بتواجد الجامع
 .المواقع اإللكترونية 

  

حيث أكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تسعى دائما أن تكون في  
صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين على النشر 

الدولى والذى يعد معيارا قويا فى التصنيف بين الجامعات، وأن  



 

 

ولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة  الجامعة ت 
سياسات الجامعة في التطوير المستمر آلليات النهوض  
بالبحث العلمى، وتنمية المعايير المطلوبة لها، بما أدى  

 .الى التميز فى مجال النشر الدولى

  

نجم بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة حلوان فى  وقد أشاد 
ة حيث دائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز  التصنيفات العالمي

الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم  
ويأتي هذا   اإلنسانية لتشجيع البحث العلمي واالهتمام بالنشر الدولي، 

التقدم في إطار اإلستراتيجية التي انتهجتها الجامعة إلظهار دورها  
للفريق القائم على موقع الجامعة ليظهر  العلمي والبحثي موجها الشكر 

بشكله الجديد الذى ينافس مواقع الجامعات العالمية، مشيراً الى أن  
 .تكاتف العمل بين جميع قطاعات الجامعة هو السبيل لالرتقاء بها

  

و أفاد الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة،  
حث العلمى أن جامعة حلوان احتلت  ومستشار قطاع الدراسات العليا للب

جامعة   73على مستوى الجامعات المصرية من بين  12الترتيب 
على مستوى جامعات العالم، فى   1696 مصرية ، واحتلت الترتيب  

اإلسباني، ويقيس نظام التصنيف هذا  Webometrics تصنيف
مدى قوة وجود الجامعة على اإلنترنت لتتناسب مع مكانتها العلمية،  

ن خالل الدور الحيوي للمواقع اإللكترونية في نشر األبحاث العلمية،  م
وغيرها من المواد التعليمية األكاديمية والخدمية ونشاطات األساتذة  

والباحثين، والتواصل بينهم وبين طالبهم مما يؤدي إلى تحفيز  
المؤسسات والعلماء ليكون لهم تواجد قوي على شبكة اإلنترنت  



 

 

لعرض ما لديها لكي تتم االستفادة    الخاص بالجامعة،
 .منه من قبل اآلخرين

  

وأضاف مدير وحدة التصنيف الدولى ان معيار هذا التصنيف يتمثل فى  
تأثير محتويات موقع الجامعة   مدى الرؤية وحجم الموقع ويقصد به 

على شبكة االنترنت والتي تشمل عدد الشبكات الخارجية والتي يكشف  
عنها آالت البحث والمرتبطة بصفحات الويب الخاصة بالجامعة، كذلك  

ة وعدد االستشهادات البحثية كما يتوقف على الملفات  معيار الشفافي
الخاصة بالوثائق والمعلومات النصية، حيث يتم حساب عدد الملفات  

بأنواعها المختلفة والتي تكون في محرك البحث وتنتمي لموقع  
، Google Scholar الجامعة، وكذلك البحث عن المادة العلمية في

ير والرسائل والملخصات في  ويشمل ذلك األبحاث المحكمة والتقار 
ويشمل معيار التصنيف أيضا الروابط   مختلف المواضيع العلمية،  

التشعبية التي تقود الزائر إلى الموقع على اإلنترنت، وذلك عن طريق  
 .محركات البحث وظهور موقع الجامعة بهذه المحركات 

  

  

اجد  نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور م
نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب  

رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي  
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة لنشر  

ثقافة إعادة التدوير تحت شعار "ليه ترميها.. األفضل تستفيد بيها"،  
من األستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون  بإشراف 

التطبيقية، واألستاذة الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة  



 

 

المجتمع وتنمية البيئة، واألستاذة الدكتورة عال هاشم  
 .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

وتضمنت المبادرة كلمات متميزة وتوعوية لألستاذ محمد مصطفى 
مدير   مدير مكتب التوعية بوزارة البيئة، واألستاذ سامح إدوار  

مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية، وم. مريم عبد العزيز مديرة مشروع  
 .نوادي جرينش، وم. مصطفى حبيب ممثل مبادرة فري نايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

خطوات   10راغبي التقدم الختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان..  ل

أدوات الزمة الختبارات فنون جميلة..   5للتسجيل اإللكتروني .. و

 أجزاء  3والتطبيقية االختبارت 

 ص 01:10 - 2021/يوليو/ 30الجمعة  
 كريم ناصر  

  10لراغبي التقدم الختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان..   •
 خطوات للتسجيل اإللكتروني 

أدوات ألداء اختبار القدرات بكلية   5لطالب الثانوية العامة..  •
 الفنون الجميلة 

أجزاء   3تطبيقية حلوان : اختبار القدرات لطالب الثانوية العامة   •
 و التقديم الكتروني 

ستقبال اختبارات القدرات بكلياتها الفنية  جامعة حلوان التستعد  
والتطبيقية والتى تشمل كليات “ التمريض والسياحة والفنادق  

والتربية الموسيقية والتربية الفنية وكليتى الفنون الجميلة والتطبيقية  
 .لطالب الثانوية العامة  والتربية الرياضية بنين و بنات "  

  

ليات وأماكن أداء اختبارات  وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الك 
القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق اإللكتروني علي  

شبكة االنترنت على الموقع  
 :   www.tansik.egypt.gov.egالتالي

https://www.elbalad.news/writer/2364
https://www.elbalad.news/writer/2364
https://www.elbalad.news/writer/2364
https://www.elbalad.news/www.tansik.egypt.gov.eg


 

 

  

بحث العلمي في ضوء  أعلنت وزارة التعليم العالي والو
الجدول الزمني ألعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا  

، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات  2021العام 
الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطالبها  

اجتياز  الراغبين في االلتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها 
اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من  

 .المجلس األعلى للجامعات

  

ونوضح لطالب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم ألداء اختبارات  
جامعة حلوان بالزمالك لألدوات التى    القدرات بكلية الفنون الجميلة

  : يحتاجها الطالب ألداء االختبار

 .أقالم رصاص بدرجاتها    -1

 " ممحاة " أستيكة    -2

 .أقالم فلوماست ملونة     -3

 .أقالم خشبية ملونة    -4

 "أدوات هندسية "مسطرة، مثلث، برجل    -5

ونوضح أنه تستقبل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  
الجيزة   –القاهرة   “الطالب ألداء االختبارات من محافظات بالزمالك  

  " الفيوم -ليوبية الق –

جامعة   ونعرض لكم شكل اختبار القدرات فى كلية الفنون التطبيقية 
  : و ما تشمله أجزاء االمتحان حلوان

https://www.elbalad.news/4788183/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.elbalad.news/4788183/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85


 

 

 
أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية   3االمتحان من  -

 للطالب 
 

 الرسم والتظليل والمهارات الخاصة   يضم االمتحان  - 

 
 يتضمن االمتحان أجزاء خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال   -

 
نقطة عن المهارات   30ومن المفترض ان يتضمن سؤال نظريا  -

بب منع التجمعات و الحفاظ على بس ولكن تم الغائه هذا العام الماضى 
  سالمة الطالب

  

و تشمل خطوات التسجيل الختبارات القدرات عن طريق شبكة 
 :االنترنت

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق اإللكتروني الموضح بعاليه  
 .ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع

ألداء اختبارات القدرات وذلك  يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل 
 .باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب 

اسم  -تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن)رقم الجلوس 
االدارة التعليمية التابع لها   –المحافظة   –الرقم القومي   -الطالب 
  –ةهندسي –الشعبة التي درسها الطالب "علمية –المدرسة  –الطالب 

أدبية"(، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع  
 .التنسيق االلكتروني الخاصة بالطالب



 

 

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة  
للطالب والكليات واألماكن المخصصة ألداء هذه  

 .االختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد  
ة  الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربي

 .الرياضية تستمر لثالثة أيام متتالية

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال  
يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن  
أداء هذه االختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع  

 .التنسيق اإللكتروني 

 .ت المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددةتلتزم الكليا

تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج االمتحانات مباشرة من خالل  
الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق االلكتروني وذلك لكافة  

الطالب الالئقين من المتقدمين لهذه االختبارات بعد التأكد من صحة  
 .سم الطالب حتى ال تحدث أخطاء بالنتائجرقم الجلوس وا

يتم تزويد برنامج التنسيق اإللكتروني بأسماء وبيانات الطالب الذين  
اجتازوا هذه االختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات  
مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خالل الفترة الزمنية  

اخري بعد اغالق موقع   المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج
 .التنسيق االلكتروني لتسجيل الطالب الالئقين في هذه االختبارات

تجرى االمتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع  
تلك القدرات وال يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة  

أي إفادة ورقية  أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد ب



 

 

تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على  
 . الشفافية مع أبنائنا الطالب

  

وأعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى أنه تيسيراً علي أبنائنا  
الطالب وفي إطار منظومة الحكومة اإللكترونية التي تدعمها الدولة  

العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا  بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم 
الطالب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق  

علي شبكة االنترنت،    www.tansik.egypt.gov :اإللكتروني 
حتى يوم الخميس   8/2021/ 7في الفترة من يوم السبت الموافق 

 .19/8/2021الموافق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

يطلق دورة تدريبية حول إنشاء   التقويم الطالبى بـ جامعة حلوان

 وتشغيل بنوك األسئلة

 ص  05:00 -  2021/يوليو/ 30الجمعة  

 
 كريم ناصر 

مركز القياس والتقويم الطالبي بجامعة حلوان، تحت رعاية أعلن 

الدكتور ماجد نجم عن عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس 

والمدرسين المساعدين والمعيدين أون الين، وذلك ضمن حزمة 

التدريبية الالزمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف   الدورات

 .األستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز

  

و من هذه الدورات دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك  

  . 2021أغسطس  5: ٤األسئله خالل يومي األربعاء والخميس 

مفهوم بنوك األسئله  إلى التعرف على وتهدف الدورة التدريبية  

والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك األسئله وإعداد 

  . نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك االسئله

  

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


 

 

 :ويتم التسجيل بالدورة من خالل الرابط التالي 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D

56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98

TVoQ/viewform?usp=sf_link 

  

كما تهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي الداء 

و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقداً   المتعلم،

الساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحوالت الضرورية 

لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي  

التعليم الجامعي، و استنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطالب، والتعرف 

واع أسئلة اختيار االستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة على أن

هذه األسئلة بمهارة وتصميم بطاقة مالحظة لقياس كل من الجوانب  

 . العملية والوجدانية

في إعالن نتائج امتحانات   جامعة حلوان جدير بالذكر انه بدأت كليات

، خاصة نتائج 2021 -  2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  

الفرق النهائية لسرعة إنهاء أوراق التخرج واالجرائات الخاصة بتجنيد  

  .الذكور

انه تم إعالن نتائج أغلب  بجامعة حلوان، إ وقال مسئولو شئون الطالب 

الفرق بكليات الحاسبات والذكاء االصطناعى والخدمة االجتماعية، على 

 .الموقع الرسمى لنتائج طالب جامعة حلوان

وأشار مسؤلو شئون الطالب بكلية الخدمة االجتماعية إلى أنه تم إعالن 

للطالب االطالع على  نتائج الفرق: األولى والثالثة والنهائية، و يمكن

  : /http://app2.helwan.edu.egالنتائج عبر هذا الرابط

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link
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انتظمت في أعمالها،   وأضافوا أن الكنتروالت بالجامعة 

جاٍر العمل على تصحيح   ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية، وأنه 

 .امتحانات كافة الفرق بباقى الكليات إلعالنها في أقرب وقت

  

ه على الطالب سرعة استكمال اوراق وشددت إدارة جامعة حلوان أن

التخرج و دفع المصروفات الدراسية لسرعة انهاء االجرائات الخاصة 

بشهاداتهم، كما أنه من الضرورى على الطالب الذكور إنهاء دورة 

  . التربية العسكرية حيث تعد شرطا لتخرجهم

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=&version=v2&cid=47761&did=254&uid=a60df4f0-e6ee-11eb-9716-6a770b82c51b&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJhNjBkZjRmMC1lNmVlLTExZWItOTcxNi02YTc3MGI4MmM1MWIiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiMTAyLjQwLjI4LjczIiwiYWlkIjo0Nzc2MSwiY2lkIjoxNTg2MSwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wMjksImNwbSI6MCwiY2F0ZWdvcnlfaWQiOjE1LCJjb250ZW50X2NhdGVnb3J5X2lkIjowLCJleHAiOjE2Mjc2NDQ1NzN9.Zvub2jKQIUV7y4GNDV4w1gZRHUTBB8Qm590WMz0SI7I&adurl=http%3A%2F%2Fdrextenda.info%2Ftest-drextenda2%2Fdrextenda-blog%2F&wid=wi-2210&box_id=1&request_id=044f5cf9-f128-11eb-9935-822827d90c63&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F4906752
https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=&version=v2&cid=47761&did=254&uid=a60df4f0-e6ee-11eb-9716-6a770b82c51b&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJhNjBkZjRmMC1lNmVlLTExZWItOTcxNi02YTc3MGI4MmM1MWIiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiMTAyLjQwLjI4LjczIiwiYWlkIjo0Nzc2MSwiY2lkIjoxNTg2MSwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wMjksImNwbSI6MCwiY2F0ZWdvcnlfaWQiOjE1LCJjb250ZW50X2NhdGVnb3J5X2lkIjowLCJleHAiOjE2Mjc2NDQ1NzN9.Zvub2jKQIUV7y4GNDV4w1gZRHUTBB8Qm590WMz0SI7I&adurl=http%3A%2F%2Fdrextenda.info%2Ftest-drextenda2%2Fdrextenda-blog%2F&wid=wi-2210&box_id=1&request_id=044f5cf9-f128-11eb-9935-822827d90c63&trigger=image&ref=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F4906752
https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=&version=v2&cid=47761&did=254&uid=a60df4f0-e6ee-11eb-9716-6a770b82c51b&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJhNjBkZjRmMC1lNmVlLTExZWItOTcxNi02YTc3MGI4MmM1MWIiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiMTAyLjQwLjI4LjczIiwiYWlkIjo0Nzc2MSwiY2lkIjoxNTg2MSwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wMjksImNwbSI6MCwiY2F0ZWdvcnlfaWQiOjE1LCJjb250ZW50X2NhdGVnb3J5X2lkIjowLCJleHAiOjE2Mjc2NDQ1NzN9.Zvub2jKQIUV7y4GNDV4w1gZRHUTBB8Qm590WMz0SI7I&adurl=http%3A%2F%2Fdrextenda.info%2Ftest-drextenda2%2Fdrextenda-blog%2F&wid=wi-2210&box_id=1&request_id=044f5cf9-f128-11eb-9935-822827d90c63&trigger=title&ref=https://www.elbalad.news/4906752
https://rd.speakol.com/api/v1/c?serving_algorithm=&version=v2&cid=47761&did=254&uid=a60df4f0-e6ee-11eb-9716-6a770b82c51b&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJhNjBkZjRmMC1lNmVlLTExZWItOTcxNi02YTc3MGI4MmM1MWIiLCJyZXF1ZXN0X2lwIjoiMTAyLjQwLjI4LjczIiwiYWlkIjo0Nzc2MSwiY2lkIjoxNTg2MSwibmV0d29ya19pZCI6MCwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MiIsImJpZF9wcmljZSI6MC4wMjksImNwbSI6MCwiY2F0ZWdvcnlfaWQiOjE1LCJjb250ZW50X2NhdGVnb3J5X2lkIjowLCJleHAiOjE2Mjc2NDQ1NzN9.Zvub2jKQIUV7y4GNDV4w1gZRHUTBB8Qm590WMz0SI7I&adurl=http%3A%2F%2Fdrextenda.info%2Ftest-drextenda2%2Fdrextenda-blog%2F&wid=wi-2210&box_id=1&request_id=044f5cf9-f128-11eb-9935-822827d90c63&trigger=title&ref=https://www.elbalad.news/4906752


 

 

 

 
 

 Webometricsجامعة حلوان تحقق تقدما ملحوظا في تصنيف  

29 -٧-2021 | 13:2٦ 

 محمود سعد 

جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، عن تحقيق تقدم  أعلنت 

ملحوظ للجامعة بين مصاف الجامعات العالمية فى تصنيف  

Webometrics    اإلسبانى، وهو نظام تصنيف عالمي يعتمد على عدد

من المحددات التي تقيس وتقيّم دور الجامعة ويهتم بوجٍه خاص بتواجد  

ووضوح الرؤية والوصول إلى المواقع   الجامعة على شبكة اإلنترنت 

 اإللكترونية. 

حيث أكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تسعى دائما أن تكون في  

صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين على النشر  

الدولى، والذى يعد معيارا قويا فى التصنيف بين الجامعات، وأن الجامعة  

تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في  

ير المستمر آلليات النهوض بالبحث العلمى، وتنمية المعايير  التطو 

  المطلوبة لها، ما أدى إلى التميز فى مجال النشر الدولى.

وقد أشاد بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة حلوان فى التصنيفات  

العالمية حيث دائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة  

والعلمية والهندسية والعلوم اإلنسانية لتشجيع البحث  القطاعات الطبية 

العلمي واالهتمام بالنشر الدولي، ويأتي هذا التقدم في إطار اإلستراتيجية  



 

 

التي انتهجتها الجامعة إلظهار دورها العلمي والبحثي  

موجها الشكر للفريق القائم على موقع الجامعة ليظهر  

ت العالمية،  بشكله الجديد الذى ينافس مواقع الجامعا 

مشيراً الى أن تكاتف العمل بين جميع قطاعات الجامعة هو السبيل  

 لالرتقاء بها 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة  

للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة  

ا يجعل جامعة  وفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بم

 حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي. 

وفى السياق ذاته أفاد الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف  

الدولى بالجامعة، ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمى أن  

على مستوى الجامعات المصرية من    12جامعة حلوان احتلت الترتيب  

على مستوى جامعات    1٦9٦  رية، واحتلت الترتيبجامعة مص  ٧3بين  

اإلسبانى، ويقيس نظام التصنيف    Webometricsالعالم، فى تصنيف  

هذا مدى قوة وجود الجامعة على اإلنترنت لتتناسب مع مكانتها العلمية،  

من خالل الدور الحيوي للمواقع اإللكترونية في نشر األبحاث العلمية،  

ية األكاديمية والخدمية ونشاطات األساتذة  وغيرها من المواد التعليم 

والباحثين، والتواصل بينهم وبين طالبهم مما يؤدي إلى تحفيز المؤسسات  

والعلماء ليكون لهم تواجد قوي على شبكة اإلنترنت الخاص بالجامعة،  

  لعرض ما لديها لكي تتم االستفادة منه من قبل اآلخرين.

معيار هذا التصنيف يتمثل فى  وأضاف مدير وحدة التصنيف الدولى أن 

تأثير محتويات موقع الجامعة على     مدى الرؤية وحجم الموقع ويقصد به

شبكة االنترنت والتي تشمل عدد الشبكات الخارجية والتي يكشف عنها  

آالت البحث والمرتبطة بصفحات الويب الخاصة بالجامعة، كذلك معيار  

قف على الملفات الخاصة  الشفافية وعدد االستشهادات البحثية كما يتو

بالوثائق والمعلومات النصية، حيث يتم حساب عدد الملفات بأنواعها  



 

 

المختلفة والتي تكون في محرك البحث وتنتمي لموقع  

 Googleالجامعة، وكذلك البحث عن المادة العلمية في 
Scholar  ويشمل ذلك األبحاث المحكمة والتقارير ،

واضيع العلمية، ويشمل معيار  والرسائل والملخصات في مختلف الم

التصنيف أيضا الروابط التشعبية التي تقود الزائر إلى الموقع على  

اإلنترنت، وذلك عن طريق محركات البحث وظهور موقع الجامعة بهذه  

 المحركات. 
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ماجد نجم .. سياسات الجامعة في التطوير المستمر تساهم فى النهوض 

 بالبحث العلمى

الدكتور ماجد نجم عن تحقيق تقدم     تحت رعاية جامعة حلوان أعلنت

ملحوظ للجامعة بين مصاف الجامعات العالمية فى تصنيف  

 .»ويبوميتركس« اإلسباني

وهو نظام تصنيف عالمي يعتمد على عدد من المحددات التي تقيس وتقيّم  

بكة اإلنترنت  دور الجامعة ويهتم بوجٍه خاص بتواجد الجامعة على ش

 .ووضوح الرؤية والوصول إلى المواقع اإللكترونية

 «فنون تطبيقية حلوان« تطلق مبادرة »إعادة التدوير»||اقرأ أيضا
أن جامعة حلوان تسعى دائما أن تكون في   ماجد نجم الدكتور   وأكد

الباحثين على النشر الدولى   صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم

والذى يعد معيارا قويا فى التصنيف بين الجامعات، وأن الجامعة تولي  

بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير   اهتماماً كبيراً 

المستمر آلليات النهوض بالبحث العلمى، وتنمية المعايير المطلوبة لها،  

  .الدولىبما ادى الى التميز فى مجال النشر 

التصنيفات   بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة حلوان فى  وأشاد نجم

حيث دائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة   العالمية

القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم االنسانية لتشجيع البحث  
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يأتي هذا التقدم في  و  العلمي واالهتمام بالنشر الدولي، 

إطار اإلستراتيجية التي انتهجتها الجامعة إلظهار دورها  

العلمي والبحثي موجها الشكر للفريق القائم على موقع  

الجامعة ليظهر بشكله الجديد الذى ينافس مواقع الجامعات العالمية،  

مشيراً الى أن تكاتف العمل بين جميع قطاعات الجامعة هو السبيل  

 ا لالرتقاء به

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة  

قامات علمية   أن الجامعة تحتوى على  للدراسات العليا والبحوث 

كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل  

 .جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي

الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف   وفى السياق ذاته أفاد

الدولى بالجامعة، ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمى أن  

على مستوى الجامعات المصرية من    12جامعة حلوان احتلت الترتيب  

على مستوى جامعات   1٦9٦ جامعة مصرية ، واحتلت الترتيب  ٧3بين  

، ويقيس نظام التصنيف  االسبانى Webometrics العالم، فى تصنيف

هذا مدى قوة وجود الجامعة على اإلنترنت لتتناسب مع مكانتها العلمية،  

من خالل الدور الحيوي للمواقع اإللكترونية في نشر األبحاث العلمية،  

وغيرها من المواد التعليمية األكاديمية والخدمية ونشاطات األساتذة  

ا يؤدي إلى تحفيز المؤسسات  والباحثين، والتواصل بينهم وبين طالبهم مم

والعلماء ليكون لهم تواجد قوي على شبكة اإلنترنت الخاص بالجامعة،  

  .لعرض ما لديها لكي تتم االستفادة منه من قبل اآلخرين

وأضاف مدير وحدة التصنيف الدولى ان معيار هذا التصنيف يتمثل فى  

لجامعة على  تأثير محتويات موقع ا مدى الرؤية وحجم الموقع ويقصد به 

شبكة االنترنت والتي تشمل عدد الشبكات الخارجية والتي يكشف عنها  

آالت البحث والمرتبطة بصفحات الويب الخاصة بالجامعة، كذلك معيار  

الشفافية وعدد االستشهادات البحثية كما يتوقف على الملفات الخاصة  

عها  بالوثائق والمعلومات النصية، حيث يتم حساب عدد الملفات بأنوا 



 

 

المختلفة والتي تكون في محرك البحث وتنتمي لموقع  

 Google الجامعة، وكذلك البحث عن المادة العلمية في
Scholar  ويشمل ذلك األبحاث المحكمة والتقارير ،

ويشمل معيار   والرسائل والملخصات في مختلف المواضيع العلمية، 

لموقع على  التصنيف أيضا الروابط التشعبية التي تقود الزائر إلى ا 

اإلنترنت، وذلك عن طريق محركات البحث وظهور موقع الجامعة بهذه  

 المحركات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ليه ترميها األفضل تستفيد بيها«.. مبادرة إلعادة التدوير في فنون  »

 تطبيقية حلوان 

 
 عمر فارس 
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كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مبادرة؛ لنشر ثقافة إعادة  نظمت 

التدوير "ليه ترميها.. األفضل تستفيد بيها"، بإشراف الدكتورة ميسون  

تورة داليا فكري وكيل الكلية  قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدك

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عال هاشم وكيل الكلية  

 .للدراسات العليا والبحوث

وتستهدف المبادرة نشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات؛ للحفاظ على البيئة  

 .واالتجاه إلى االقتصاد األخضر



 

 

طبيقية دائًما ما  وأكد الدكتور ماجد نجم، أن كلية الفنون الت

 .أفكاًرا إبداعية جديدة تقدم

وأشار إلى اهتمام مصر بتدوير النفايات إلى خامات نافعة قابلة لالستخدام  

وفقا لمعايير الجودة العالمية، األمر الذي سيساعد على توفير الموارد  

الطبيعية ويحد من استخدام الطاقة والخامات المكلفة ويحقق استثمارات  

هنا فإن جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تضافر مع  كبيرة، ومن 

مؤسسات الدولة لتقديم حلول عملية للمشكالت البيئية من خالل االستفادة  

 .من نتائج األبحاث العلمية في هذا المجال

وأثنت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  

وذجية التي ترسخ التواصل بين  على هذه االحتفالية النم والبحوث،

 .قطاعات الجامعة المختلفة

وقال الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع،  

إن التدوير أصبح مطلبًا عالميًا يعمل على تحويل المخلفات إلى منتجات  

 .مفيدة و أعمال فنية

وأعضاء هيئة  كما وجهه الشكر إلى إدارة كلية الفنون التطبيقية وطالبها  

 .التدريس، مؤكدا على أهمية نشر ثقافة التدوير بين األجيال القادمة

وأكدت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، على دور كلية الفنون  

التطبيقية فى الصناعة والعمليات اإلنتاجية، وأن التدوير ليس رفاهية بل  

 .هى ضرورة ملحة

بالحفاظ على البيئة ونشر    أشارت إلى أهمية هذه المبادرة فى التوعية

ثقافة التدوير من خالل الربط بين قطاع البيئة والدراسات العليا، موضحة  

 .أنه سيكون هناك سلسلة متواصلة من األنشطة في هذا المجال

وكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات    وأوضحت الدكتورة عال هاشم

ت بالجامعة من خالل  العليا والبحوث، أن التكامل بين األقسام والكليا



 

 

البحث العلمى ينشأ عنه مشروعات صغيرة في مجال  

التدوير تعود بالنفع على مصرنا الحبيبة من خالل  

 .الشراكات بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني

وبينت الدكتورة داليا فكري وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة  

إلعادة التدوير في الحفاظ على    المجتمع وتنمية البيئة، األهمية الكبرى

الموارد المتاحة واستغاللها بالطريقة المثلى، والحد من إهدار هذه  

الموارد وتقليل تكلفة المنتجات المستخرجة منها واستغالل الطاقات  

 .الشبابية فضال عن توفير فرص عمل كثيرة

ال  وفي كلمتها، أعربت الدكتورة إيمان أبو طالب مدير نادي ريادة األعم

بجامعة حلوان عن سعادتها بهذا الدور الكبير الذي يقدمه نادي ريادة 

ورعاية األفكار والتدريب    األعمال لخدمة طالب الجامعة من خالل دعم

 .والتأهيل للطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

لطالب الثانوية العامة.. تفاصيل برنامج الهندسة اإلنشائية بهندسة  

 المطرية حلوان 

 
 عمر فارس 
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مطرية جامعة حلوان، عن برنامج الهندسة  كلية الهندسة بالأعلنت 

اإلنشائية، الذى تطرحه الكلية، والذي يتميز البرنامج بوجود تخصصات 

فريدة، حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة اإلنشائية  

وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم اإلنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط  

 .المشروعات اإلنشائية

كد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن البرامج الجديدة تأتي في  أ

إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية لتالحق وتحاكى 

التحوالت العالمية السريعة، فى وقت يجب أن نسابق فيه الزمن نحو  

ن  مواكبة هذه اإليقاعات والتطور المذهل فى كل أساليب الحياة، وتابع أ

أساليب وبرامج التعليم يجب أن تؤهل الخريجين للعمل ال أن تضيف  

 .أرقاما إلى الخريجين



 

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين ربيع عميد  

الكلية، أن البرنامج يعتمد على الساعات المعتمدة لمدة  

ساعة معتمدة، ويساهم البرنامج في تأهيل الطالب    1٦0

ائية عن طريق مشروعين تخرج للطالب  لسوق العمل في الهندسة اإلنش

في أكثر من تخصص، وتدريب عملي داخلي وخارجي بجامعه  

شيربروك بكندا، إلى جانب مسابقات تحفيزية بين الطالب على مستوى  

الكلية والجامعات المختلفة، هذا ويؤهل البرنامج الخريج العمل فور  

 .التخرج في مجال التصميم والتحليل اإلنشائي والتنفيذ

وفى السياق ذاته، يسهم البرنامج في إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيًا  

وتقنيًا لها القدرة على المنافسة، ومواكبة المستجدات العلمية  

والتكنولوجية، وقادرة على اإلبداع واالبتكار والبحث العلمي، كما يتم  

منح الطالب المتميزين على خصم على الرسوم الدراسية بنسبة تصل  

، ويقوم بتدريس المحاضرات أساتذة متميزون في التخصص %25إلى  

مع وجود مرشد أكاديمي لكل طالب، وال يزيد عدد الطالب في  

 .طالبا 25طالبا، وفي التمارين ال يزيد عن   50المحاضرات عن  

وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطالب الراغبين فى االلتحاق للفئات  

 :اآلتية

امة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق  طالب الثانوية الع  -

 .لاللتحاق بالكلية
طالب الفرقة اإلعدادية المنقولين للفرقة األولى وطالب األقسام   -

 .األخرى بالكلية وطالب هندسة حلوان
الطالب المحولين إلى الكلية والمحققين للحد األدنى لكليات القطاع   -

 .وميةالهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحك
الطالب الوافدين من الدول العربية واألجنبية والمصريين الحاصلين   -

 .على شهادات المعادلة



 

 

 

التربية الفنية بحلوان تبدأ تنظيم الدورات التدريبية الصيفية للشباب أول 

 أغسطس

 م  01:1٦ 2021يوليه   30الجمعة، 

 كتب محمد صبحى

مجموعة من الدورات التدريبية   جامعة حلوانكلية التربية الفنية بتنظم 

والورش الفنية الصيفية للشباب والطالئع، كما تنظم الكلية دورات  

مختلفة، وتشمل رسم   الدراسات الحرة لألطفال، تضم الدورة ورشا

وتلوين أشغال ورقية نسيج وخزف ونحت وحلي، حيث تبدأ الدورات  

وتستمر لمدة ثالث   2021التدريبية وورش العمل الصيفية أول أغسطس 

شهور، ويمكن للراغبين في االشتراك التوجه لمكتب سكرتارية وكيل  

 .لكالكلية لشئون خدمة الُمجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية بالزما 

وتتضمن الدورات التدريبية اآلتى: التصميم الداخلي، والتصميم   

الجرافيكي، ودورة االشغال الفنية بخامة الجلد والقماش، وكذلك أشغال  

الحلى المعدنية، والتوظيفات النسجية، و تشكيل الزجاج و فن  

الكاريكاتير، والبطانات الطينية المزججة، وأيضا دورة ذوي االحتياجات  

 .اصهالخ 

  

كما تنظم ورش عمل صيفية في الرسم والتصوير وتتضمن ) المنظر  

اشغال    -كوالج  - تجريب بالخامات    -دراسات بالرصاص   -الطبيعي  

  -فن النحت    -اشغال خشب  -اشغال الحلي باالركيت    -الحلي بالسلك  

 .التشكيل الخزفي(  -طباعة  
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ة بعقد  وكان الدكتور ماجد نجم أكد على اهتمام الجامع 

الدورات التدريبية بشكل دورى والتي من شأنها أن تصقل المواهب  

وتنمي القدرات وتساهم فى اكساب الخبرات، ويأتي ذلك في إطار جهود  

، والتي في مقدمتها إتاحة  2030الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر  

  التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وسعياً من الجامعة

لخدمة المجتمع المحيط بجميع فئاته العمرية، وفي التخصصات 

 .والمجاالت المختلفة

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون   

خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دور الجامعة في المشاركة المجتمعية،  

زيادة وعي  وحرصها الدائم على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في 

الطالب والشباب والطالئع، و إعداد الشباب للمساهمة في تطوير  

المجتمع، وكذلك تعمل الجامعة دائما على تبني مواهب األطفال  

 . والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم

أن كلية التربية الفنية دائما     فيما قال الدكتور محمود حامد عميد الكلية 

الكتساب الشباب    الدورات التدريبية وورش العمل الصيفية تقدم تلك  

والطالئع مهارات وخبرات مميزة، ويأتى ذلك ايمانًا بدور الكلية في دعم  

 .والوعي الفني  المواهب ورفع الذوق

  

 

 

 

 



 

 

 

 شرط للقبول بالمدينة الجامعية فى حلوان   14تعرف على 

 ص  0٦:00 2021يوليه   30الجمعة، 

 كتب محمد صبحى

الستقبال طلبات تسكين الطالب للعام الجامعي   جامعة حلوان مدنستعد ت

، حيث تبدأ أعمال التقديم عبر الموقع االلكترونى  2022 -  2021

حتى الثالثاء   2021-8-٧ن السبت الموافق  للطالب القدامى اعتبارا م

1٧ -8-2021. 
  

وفيما يلى نستعرض شروط القبول بالمدن الجامعية وفقا لما أعلنته إدارة  

 :وفقا للقواعد التالية  المدن الجامعية

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

 .أقسام الليسانس أو البكالوريوس
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الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى وال يجوز التجاوز عن هذا  

س الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية  الشرط إال بقرار من الدكتور رئي

 .تبرر ذلك
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أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء   -4

 .للكلية أو المدينة الجامعية
 

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

 .التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 

حرمان من اإلقامة ألي مدة في العام أال يكون قد وقعت عليه عقوبة ال -6

 .السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من اإلقامة
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 .المعدية
 

تكون األولوية في اإلقامة لطالب السنوات النهائية ثم التالية لها   -11

تنازليا، حسب األماكن الشاغرة مع األخذ في االعتبار األعلى تقديرا  

 .افاألصغر سنا فاألبعد سكن
 

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

بمواد ويجوز التجاوز عن شرط األصغر سنا واالبعد سكنا إذا وجدت  

أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة  



 

 

 .لشئون التعليم والطالب
 

لة خلو يجوز قبول الطالب خالل العام الجامعي في حا -13

أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه األماكن  

 .الرجوع إلى قائمة االنتظار ومراعاة القواعد السابق اإلشارة إليها
 

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

 .من الدكتور رئيس الجامعة


