
 

  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
    

 

   

 
 دع م التمی ز ورش ة إدارة –المشروعات  إدارةنظم مركز ضمان الجودة بالتعاون مع وحدة 

عمل بمقر كلیة التربیة الفنیة  جامعة حلوان  لمناقشة مقترح نم وذج التق دم لم شروع دع م 
 أعضاءللسادة )  األولىالدورة  (واإلبداعوتطویر المواھب لدى الطالب فى مجاالت الفنون 

/ د. ح  ضر الورش  ة أ .٢٠١٤/ ٧/٤ھیئ  ة الت  دریس والط  الب  وذل  ك ی  وم االثن  ین  المواف  ق 
ھ دى الط الوى  م دیر إدارة / د. ، أالم شرعات إدارة شعبان المدیر التنفی ذى لوح دة إبراھیم

ھن اء / د. وبدأت فعالیات الورش ة بكلم ة م ن أباإلدارةمؤمن حامد الخبیر / د .دعم التمیز ، أ
. بان ش  عإب  راھیم/ د.أ) عمی  د الكلی  ة (إس  حاقمحم  د / د.محم  د الح  سینى م  دیر المرك  ز ، أ

وك  ذلك مراجع ة تحدی د مخرج ات الم شروع  وتناول ت  الورش ة مراجع ة أھ داف الم  شروعو
وضع معاییر للطالب المت دربین والم دربین باإلض افة إل ى تحدی د آلی ات التنفیذی ة ومراجع ة 

وت  م خ  الل الورش  ة ع  رض نم  اذج . نم  وج مقت  رح التق  دم تمھی  دا إلع  داد الن  سخة النھائی  ة
 االقت  صاد – الفن  ون التطبیقی  ة –التربی  ة الفنی  ة (ف  ى كلی  ات  الط  الب أعم  المتنوع  ة م  ن 

 تم فیھا عرض خبرات طالب الكلیات فى التعامل مع مشكالت البیئة ) المنزلى
 


 

 
نظم مركز ضمان الجودة  ورشة عمل 
بكلیة التربیة الریاضیة بنات  جامعة 

أھمیة الجودة واالعتماد  حلوان عن
 الثالثاء یوملمؤسسات التعلیم العالى 

قیادات عدد من  حضرھا ٢٩/٤/٢٠١٤
مصطفى / د. وقد حاضر فیھا أالكلیة

الفرماوى أالستاذ بكلیة الخدمة 
  .االجتماعیة والخبیر بالمركز 

وقد تناولت تھیئة القیادات االكادیمیة 
 بالكلیة الستقبال زیارة االعتماد

وتم مراجعة متطلبات معاییر االعتماد و
عرض جوانب التمیز من االعتماد 

بروتوكالت ومناقشة االكادیمى للكلیة 
  ارة االعتماد  زی

  كليات الجـامعة
  تنافس بقوة فى مشروع التميز

  

 دعم وتطوير مواهب طالب قطاع الفنون

ینافس عدد كبیر من كلیات جامعة حلوان فى 
تنافسیة لتمیز  المشروعات عدد من ال

حصلت بعض و. مؤسسات التعلیم العالى
 بالفعل على عدد من ھذه كلیات الجامعة 

كلیة ھندسة المطریة المشروعات ومنھا 
حصلت على احد مشروعات  االبتكار و التى 
لدورة فى از الممولة من بنك االستثمار  التمی

 ٢٠١٤االولى فى ینایر 
 كلیة الھندسة بحلوان إلى وحدة تكما تقدم

 إدارة دعم التمیز، - إدارة المشروعات 
مشروع تنافسى  مؤسسى فى  الدورة الثانیة 

مركز التمیز للنظم " بعنوان  ٣٠/٤/٢٠١٤
وتقدمت كلیة الصیدلة . "التعلیمیة  الذكیة

دة إدارة المشروعات  إدارة دعم إلى وح
التمیز  مشروع تنافسى  لتمیز مؤسسى فى  

" وان ن بع٣٠/٤/٢٠١٤الدورة الثانیة 
ویھدف إلى " مركز اكتشاف وتطویر الدواء
  .مركز لمنظومة بحثیة متكاملة 

 

  ورشة عمل دعم مواهب الطالب

 التنافسیة للمشاركة  اتمشروعفى اطار ال
فى دورتھا  )  SESP(الطالبیة  لدعم التمیز 

 تقدم عدد من كلیات الجامعة ٢٠١٤ م  لعااألولى
بمشروعات تتسم بالتمیز الشدید واالستجابة 

تقدمت كلیة ف. الواعیة لمتطلبات المشروع
مشروع (مشروعات بعنوان   ھندسة المطریة 

محرك استرلنج الشمس لتولید الكھرباء، 
فات للبنزین من امشروع إنتاج وقود وإض

صل مخلفات الزراعة، مشروع المحرك المنف
األشواط، مشروع أنشاء وتطویر محرك 
استرلنج یدار بالطاقة الشمسیة أو المخلفات 

 قسم الغزل والنسیج والتریكو تقدم، كما )الصلبة
مشروع جامعة حلوان بكلیة الفنون التطبیقیة ب

كلیة أما ) . إنشاء وحدة إعداد مصمم( بعنوان 
دور (عنوان تحت مشروع ب  فقد تقدمتالتمریض
 التمریض فى الوعى الصحى وتنمیة ةطالب كلی

مھارات اإلسعافات األولیة بین طالب جامعة 
 ) .حلوان 

  


 


 

 
 شاركت االستاذ الدكتور ھناء الحسینى
م   دیر  مرك   ز ض   مان الج   ودة وم   دیر 

ف ى وحدة ضمان جودة ال نظم اإلداری ة 
ھ    ا وح    دة إدارة تورش    ة عم    ل  نظم

الم    شروعات ب     التعلیم الع     الي ع     ن 
تقنی   ات وأس   لوب العم   ل بم   شروعات 
تط     ویر النظ     ام اإلداري بالجامع     ات 

  األی زوش ھادة ھا للحصول علىوتأھیل
iso9001:2008  ذل  ك ی  وم االثن  ین  

الحادى والثالث ین م ن م ارس الموافق 
 ف    ي تم    ام ال    ساعة العاش    رة ٢٠١٤

صباحا حتى الساعة الثانیة ظھرا بمقر 
ش    ارع أحم    د عراب    ي ٦٩( الوح    دة 

  )بالمھندسین 
   



رؤية ورسالة 
 جامعة حلوان

تقدمت كل من  كلیتى الھندسة بحلوان وتربیة 
 بنین بطلب  زیارة االعتماد  من الھیئة ریاضیة

القومیة لضمان الجودة وقد تحدد موعد زیارة  
 أما .٢٠١٤فى شھر مایو كلیة التربیة الریاضیة 

 .زیارة كلیة الھندسة فقد تحدد لھا شھر سبتمبر
تستعد بعض كلیات الجامعة لزیارة االعتماد كما 

  فى مایو بمشیئة هللا تعالى) للمرة الثانیة(
تتضمن الكلیات التى تنتظر زیارات االعتماد  و

التربیة ریاضیة وكلیة الخدمة االجتماعیة، كلیة 
 االقتصاد المنزلى،  برنامج  الغزل  وكلیةبنات،

مع خالص والنسیج بكلیة الفنون التطبیقیة، 
 لجمیع  مركز ضمان الجودة وقیاداتھ تمنیات

جامعة حلوان بالتقدم لالكلیات بالتوفیق و
 .دھار  واالز

 

 
تسعى جامعة حلوان أن تكون 
مؤسسة تعلیمیة وبحثیة رائدة فى 
التكنولوجیا والفنون ومتمیزة فى 
ً لمعاییر  التربیة والعلوم وفقا

 .الجودة العالمیة

  
جامعة حلوان إحدى الجامعات 

 : الحكومیة المصریة تعمل على
تقدیم برامج أكادیمیة ذات جودة  •

عالیة تحكمھا المعاییر المحلیة 
والعالمیھ إلعداد خریج متمیز 
قادر على المنافسة واإلبداع 
وتلبیة حاجات المجتمع واإلسھام 

 .في تطوره ورفاھیتھ
عضاء تقدیم برامج رفع كفاءة أ •

ھیئة التدریس وتنمیة قدراتھم 
التعلیمیة والبحثیة حتى ینعكس 
ً على كل من الطالب  ذلك إیجابیا

 .والبیئة المحلیة و القومیة
االرتقاء بالبحث العلمى  •

 .بالجامعة
تحقیق التعلیم المستمر وزیادة  •

التعاون مع المؤسسات التعلیمیة 
 .العالمیة

تحقیق التعلیم المشاركة الفعالة  •
دمة المجتمع وبناء ثقافتھ فى خ

وتنمیة بیئتھ ودفع قطاعات 
اإلنتاج فیھ للمنافسة المحلیة 

 .واإلقلیمیة والعالمیة

زيارات االعتماد من 
 الهيئة القومية

•   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

فى إطار خطتھ لتوفیر زیارات المحاكاة لتأھیل 
نظم مركز الكلیات الستقبال زیارات االعتماد   

 كلیات ٥ضمان الجودة زیارات المحاكاة لعدد 
 - اقت    صاد منزل    ي -تربی    ة ریاض    یة بن    ات (

)  التربی   ة الریاض   یة بن   ین -ھندس   ة حل   وان 
برن   امج  (يلتأھی   ل الكلی   ات وبرن   امج أك   ادیم

الس  تقبال زی  ارات االعتم  اد ) الغ  زل والن  سیج 
تربی  ة : ( الھیئ  ة القومی  ة خ  الل ش  ھر م  ارس

 اقت   صاد - ١٨/١٩/٣/٢٠١٤ریاض   یة بن   ات 
 ھندسة حلوان -٢٧/٣/٢٠١٤-٢٦منزلي في 

وبرن    امج الغ    زل والن    سیج  (٣/٤/٢٠١٤-١
 ،تربی    ة ریاض    یة ٤/٢٠١٤-٤/٨-٢بت    اریخ 

  )٣٠/٤/٢٠١٤-٢٧بنین 
 

المحاكاة زيارات 
   الكلياتلتأهيل

تستھدف لج ان المراجع ة الداخلی ة ف ى وح دات 
 لوثائق داخلیةالمراجعة ضمان الجودة القیام بال

وتق  اریر الق  درة المؤس  سیة الت  ي تق  وم اللج  ان 
 واألق سام العلمی ة اإلداری ةالمختلفة والوح دات 

وك  ذلك لج  ان وح  دة ض  مان الج  ودة بإع  دادھا 
 كم  ا تت   ولى أی   ضا .الس  تیفاء مع   اییر االعتم   اد

 لوث   ائق وتق   اریر الفعالی   ة داخلی   ةالمراجع   ة ال
واألق سام التعلیمیة التي تقوم الوحدات اإلداریة 

العلمی   ة وكل   ك لج   ان وح   دة ض   مان الج   ودة 
  .بإعدادھا الستیفاء معاییر االعتماد

  
مراجع     ھ توص     یف الب     رامج والمق     ررات  §

  .  والمصفوفات التي تعدھا األقسام العلمیة 
مراجع   ھ تق   اریر المق   ررات والب   رامج الت   ي  §

  ھیئھ التدریس باألقسام العلمیةیعدھا أعضاء
توافر ملفات المق ررات الدراس یة أكد من والت

صل دراس    ي ومطابقت    ھ بتوص    یف لك    ل ف    
  .المقرر

ری   ة الت   ي مراجع   ھ الوث   ائق والتق   اریر الدو §
تق  اریر  وك  ذلك تع  دھا وح  دة ض  مان الج  ودة

  لجان المراجعة الداخلية
 

  

تنفیذ خطط التحسین الموض وعة ف ي ض وء 
  .والمراجعة الدراسة الذاتیة وأعمال التقویم

تتخ ذھا مراجعھ القرارات الت صحیحیة الت ي  §
المج   الس المخت   صة ف   ى ض   وء التق   اریر 

  .الدوریة
مراجعة مدى استیفاء ملفات معاییر الجودة  §

  .واالعتماد 
  

وضع خط ة عام ة لمراجع ة جمی ع التق اریر  §
ریر دوریھ عما اتق وكتابة عن أنشطة الكلیة

أسفرت عن ھ عملی ات المراجع ة موض ح ب ھ 
س ات الجی دة االیجابیات وال سلبیات والممار

  . ومقترحات التحسین 
وح     دة الم التق     اریر لمجل     س إدارة یتق     د §

لمناق    شتھا ورفعھ    ا للمج    الس المخت    صة 
  . التخاذ ما یلزم بشأنھا 

ترس     ل ص     ورة م     ن تق     اریر المراجع     ة  §
 واإلج راءاتوالمتابعة المعتمدة والق رارات 

  .لتنفیذلالمتخذة بشأنھا للوحدات المختصة 
 عمل الوحدات تستقبل اللجنة خطط وبرامج §

أو اللج  ان المختلف  ة بالكلی  ة ووح  دة ض  مان 
  .الجودة بھا لمراجعتھا قبل التنفیذ 

تعتمد اللجنة على ال سریة التام ة ف ي جمی ع  §
  .أنواع المراجعة التي تقوم بھا اللجنة 

 

  



 
 
 

   تنافسية لدعم تميز مؤسسات التعليم العالى مشروعات

مؤسسات التعلیم العالى واستحداث 
بیئات تعلیمیة تقوم على نظم تقنیة 

  متطورة 
استحداث وتطویر البرامج الدراسیة  §

 والدراسات األوليلجامعیة بالمرحلة ا
العلیا لتتوافق مع متطلبات سوق العمل 

   والدولي اإلقلیمي
تطویر القدرة المؤسسیة من خالل  §

 العلمیة لألقسام التنظیمى تطویر الھیكل
 ووحدات الجھاز إداراتوتطویر 
 وتنمیة الموارد البشریة اإلداري

 وأعضاء واإلداریة األكادیمیةللقیادات 
والھیئة المعاونة و ھیئة التدریس 

 لرفع ياإلدارالعاملین والفنیین بالجھاز 
   واإلداریةكادیمیة الكفاءة األ

للتمیز المحور الرئیسى لرفع قدراتھا التنافسیة 
 المستوى القومى واالقلیمى والدولى من على

خالل توفیر آلیة لدعم التطویر الذاتى والتنمیة 
 معاییر إطارالمستدامة للقدرة المؤسسیة فى 

میة الفعالة لقدرات الكوادر مقننة والتن
 والفنیة و تحقیق الروابط واإلداریة األكادیمیة

الفعالة بین مؤسسات التعلیم العالي والمجتمع 
والصناعة وسوق العمل لما تقدمھ من خدمات 

تسعى المشروعات التنافسیة لتحقیق  و.متمیزة
التمیز لمؤسسات التعلیم العالى لتحقیق األھداف 

  :اآلتیة
قدرة التنافسیة لخریجي التعلیم العالي زیادة ال §

ً ومھنیا وبحثیا    علمیا
 والقدرة االبتكاریةتعزیز الممارسات المتمیزة  §

التنافسیة فى مجاالت التعلیم والتعلم فى 

التطویر الذاتى والتنمیة المستدامة  §
  للموارد المالیة للمؤسسات التعلیمیة 

تعزیز القدرة التنافسیة للمراكز  §
  والوحدات البحثیة و الخدمیة 

تعظیم المشاركة الطالبیة في مجاالت  §
  یر المستمر بالمؤسسات التعلیمیة التطو

تعزیز نظم الجودة الشاملة بما یتوافق  §
   الخارجیة المعاییر المرجعیةمع 
 وتفعیل قنوات اتصال مع إنشاء §

منظمات المجتمع المدني والھیئات 
اإلقلیمیة والدولیة لتطویر القومیة و

التعلیم والبحث العلمى والنظم 
 الخدمیة وواإلداریة األكادیمیة

على خلق بیئة تنافسیة للتمیز بین   )CEPHEI(یعتمد المشروع التنافسى لتمیز مؤسسات التعلیم العالى 
 البحثیة والخدمیة داخل المؤسسة التعلیمیة واألنشطة األكادیمیة والبرامج اإلداریة واألقسام العلمیة األقسام

 المنافسة االلتزام ھذهوتشمل . ا من جھة أخرىمن جھة و بین المؤسسات التعلیمیة داخل الجامعة وخارجھ
 بكافة تخصصاتھا بالمؤسسة التعلیمیة كحلیف استراتیجى للتطویر اإلداریة األقسامبضم جمیع أو بعض 

. اإلستراتیجیة وأھدافھالتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة على تلبیة االحتیاجات الخدمیة بما یحقق رسالتھا 
 فى المؤسسات التعلیمیة واإلداریة والبحثیة والخدمیة األكادیمیةتمر للمجاالت ویعد دعم التطویر المس

 إدارة دعم التمیز بوحدة إدارة  اعلنت
مشروعات التطویر بوزارة التعلیم العالي 

استمارة التقدم لمشروعات المشاركة عن 
 على   -)SESP ( الطالبیة لدعم التمیز

الموقع اإللكتروني للوحدة 
)http://heep.edu.eg ( وذلك بھدف

تعزیز و توسیع قاعدة المشاركة الطالبیة 
لتعلیم العالي وخدمة منظومة تطویر ا في

 وإزكاء قیم االنتماء والتفكیر الحر  المجتمع
الناضج بما یعزز قدراتھم في سوق العمل 
اإلقلیمي والدولي ویدعم تحملھ للواجبات 

ویسعد وحدة .والمسئولیات نحو الوطن
إدارة مشروعات تطویر التعلیم العالي أن 
تعلن عن فتح باب التقدم بمقترحات 

طبقا للقواعد المعمول المشروعات وذلك 
أن یكون التقدم من خالل وھى بھا بالوحدة 

.  الجامعةأوكیان طالبى معتمد من الكلیة 
ال یوجد حد أقصى لعدد المقترحات التي و

 
. المعھد التقدم بھا/ الكلیة/یمكن للجامعة 

   . أشھر٩الفترة الزمنیة لتنفیذ المشروع و
شاملة (إجمالي میزانیة المشروع أما 
 فھو )الجامعات/ الجامعة/ ة الكلیة مساھم

  :على النحو التالى
   ألف جنیھ ٤٥ حتى  :مستوى أول •
 ٧٥ إلى ٤٥یتراوح بین : مستوى ثانى •

ألف جنیھ وذلك طبقا لنوعیة وحجم 
 فى االعتبار األخذ المعتمدة مع األنشطة

  عدد وتكلفة المخرجات 
ال یقل التمویل المساھم من الجامعة عن و
 میزانیة المشروع من إجمالي % ٣٠

باإلضافة إلى استغالل اإلمكانیات 
  .الجامعات/ والتسھیالت المتاحة بالكلیات

 
تعزیز وتوسیع قاعدة المشاركة الطالبیة في 
دعم تمیز منظومة التعلیم العالي وخدمة 
المجتمع وإزكاء قیم االنتماء والتفكیر الحر 

م في سوق العمل الناضج بما یعزز قدراتھ
اإلقلیمي والدولي و یدعم تحملھم للواجبات 

  .والمسئولیات نحو الوطن
 

 والوعى الوطني األخالقیةتنمیة القیم  •
  .والقومي بین الطالب

 الطالب مھارات القیادة إكساب •
  .واإلدارة

دعم تطویر أداء لجان اتحاد الطالب  •
  .بالمؤسسات التعلیمیة

 وتفعیل قنوات اتصال مع الھیئات  اءإنش •
 ومنظمات سوق العمل األكادیمیة

 لتطویر  القومیة واإلقلیمیة والدولیة
  .مھارات الطالب

توطید العالقة بین الطالب والخریجین  •
  .والمؤسسات التعلیمیة

تأھیل الطالب إلعداد وتنفیذ  •
  .المشروعات الصغیرة

دعم قدرات متحدي اإلعاقة في  •
  .تلفةالمجاالت المخ

  .اكتشاف وصقل المواھب الطالبیة •
تعزیز المشاركة الطالبیة في خدمة  •

  .المجتمع وتنمیة البیئة
تشجیع التبادل والتعاون الطالبي على  •

  .المستوى المحلى واإلقلیمي والدولي
دعم مشاركة الطالب لتطویر فرص  •

  .التعلیم والتعلم
  .تنمیة المھارات البحثیة للطالب •
كة الطالبیة لتحقیق تعزیز فاعلیة المشار •

نظم جودة التعلیم بمؤسسات التعلیم 
   .العالى

  هدى الطالوى/ د.أ
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مارسات العادلة بین أعضاء ھیئة  تتمثل الم
  :التدریس وزمالء المھنة فى الحرص على

على أساس الدین (عدم التمییز بین الزمالء  •
)  الحزبیةاالنتماءاتأو اللون أو الجنس أو 

 .التسبب فى إحراجھم أو
، احترام حقوق الزمالء فى الملكیة الفكریة •

 احترام، ووالنقد العلمى البناء، اآلراءوتبادل 
رأى اآلخر وتقبلھ وانتھاج األسلوب الراقى ال

 . فى وجھات النظراالختالففى الحوار مع 
 أن مھام قیادیةأو  إداریاعندما یتولى منصبا  •

حرص على توزیع المھام بمختلف ی
توزیع طالب الدراسات وكذلك توجھاتھا 

العلیا على أعضاء ھیئة التدریس توزیعا 
 .عادال 

الح فى حالة وجود شبھة تضارب مص •
یجب ) شبھة منفعة بین مؤلفین فى بحث(

التنویھ عن تضارب المصالح فى شكل 
تعلیق فى مشروع البحث وتوضیح الصورة 

 .بكل المصداقیة والشفافیة
یجب على عضو ھیئة التدریس عدم اإلنفراد  •

وأن یتبع إجراءات الشفافیة ، بالسلطة
 .والدیمقراطیة

عدم التعدى على الحریات الشخصیة  •
 .لآلخرین

عدم ممارسة أى ضغوط على أفراد الھیئة  •
موضوع بحث معین أو  الختیارالمعاونة 

 .عضو ھیئة تدریس محدد
إذا تعرض أى عضو ھیئة تدریس ألى  •

ممارسات غیر عادلة علیھ التوجھ للقنوات 
ولھ حق التظلم من ، الشرعیة بعرض شكواه
 .نتیجة البت فى الشكوى

ییز أن تتطلب الممارسات العادلة وعدم التمو
  معیلتزم عضو ھیئة التدریس فى تعاملھ

یعمل  على أن بأن اإلداریین والفنیین والعاملین  
تكون عالقتھ مع أفراد اإلدارة فى نطاق من 

 المتبادل والحفاظ على التقالید االحترام
 .الجامعیة

یعمل  على تیسیر سبل التواصل مع اإلدارة كما 
الجمیع لخلق مناخ من الترابط والتآلف یحفز 

 على التعاون وبذل الجھد إلى أحسن النتائج
 بإجراءات الشفافیة والدیمقراطیة فى االلتزامو

 .اتخاذ القرارات وعدم االنفراد بالسلطة
أن یحث مرؤوسیھ من معاونى أعضاء ھیئة 
التدریس والعاملین والفنیین بااللتزام بأوقات 
العمل الرسمیة وإنجاز ما یوكل إلیھم من أعمال 

 . الوجھ األمثلعلى
منصبھ القیادى  عدم استغالل موقعھ الوظیفى أو

فى الحصول على امتیازات من أى نوع أو 
 بأى شكل نالمرؤوسیممارسة الضغوط على 

 .اإلشكالمن 

 في فقط لیست الجامعة رسالة ان منطلق نم
 الوطن، خدمة علي قادرة بشریة كوادر تخریج

 الخریجین أبنائھا رعایة إلي الرسالة  تمتد بل
 و بالجامعة، تربطھم مستمرة صالت إنشاء و

 بإنشاء الجامعة قامت الرسالة تلك لتحقیق
 قطاع اإلدارة تتبع. الخریجین خدمة إدارة

. د.أ، تحت قیادة البیئة ةوتنمی المجتمع خدمة
 الجامعة رئیس نائب نجم فھمى محمد ماجد

 تقوم و .البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون
  :التالیة باألنشطة اإلدارة
 الجامعة لخریجي كاملة بیانات قاعدة إنشاء §

  .الكترونیا بھم االتصال و
 كلیات من الدفعات أوائل بیانات تجمیع §

  .ایةبالرع األولى ألنھم الجامعة
 من العدید عن كاملة بیانات قواعد إنشاء §

 العربیة مصر بجمھوریة والفنادق الشركات
 والشركات الخریج بین اتصال قنوات لفتح

 مع جیدة عامة عالقات عمل خالل من
 ما إظھار و والمدارس المصانع و الشركات

 مھارات من حلوان جامعة خریج بھ یتمتع
  .مختلفة

 مختلفة یةتدریب دورات بعمل التوصیة §
 الكمبیوتر برامج في و اللغة في سواء

 للتنظیم العامة اإلدارة مع بالتعاون
  .واإلدارة

 أخبار تشمل إلكترونیة مجلة إصدار §
 من والمتمیزین أنشطتھاو الجامعة

  .خریجیھا
 كلیة كل في النشطة العناصر مع التواصل §

 جامعة خریجي رابطة ”إلنشاء كنواة
 تخرجھم دبع الطلبة ھؤالء من “حلوان

  .الجامعة من
 مجلس في الخارجیین باألعضاء االتصال §

 یتم والذین الكلیات مجالس و الجامعة
 والتنسیق الشركات من بھم االستعانة

  .الطالب لخدمة معھم
 تحوي كتیبات أو نشرات عمل §

 الوظائف و الموجودة التخصصات
 الملحقة التوظیف نشرة وھى.الخالیة

  بالموقع
 و بالشركات اصةالخ المواقع متابعة §

 لمعرفة األنترنت شبكة علي المصانع
  .احتیاجھا

 من الجامعة أبناء تشغیل في المساعدة §
 و التوظیف مؤتمرات بعقد الخریجین

  المختلفة للمؤسسات البیانات قاعدة توفیر

  ادارة خدمة الخريجين
 

 الھندسة لكلیة التھانى وأحر بخالص الجودة ضمان مركز یتقدم
 األستاذ ة الذى یرأسھ مشروع الكلیلفوز بحلوان حلوان جامعة

 بجائزةوفریقھ المتمیز   عیسى مصطفى الدكتور
ETRERA2020 البحر ودول األوروبي باإلتحاد الخاصة 

  الذكیة الشبكات مجال في إبداعي بحث كأحسن المتوسط
 مستوى على إبداعي مشروع ویتكون الفریق الفائز بالجائزة أفضل

 الشبكات مجال في سطالمتو األبیض البحر ودول األوروبي اإلتحاد
 “ Frequency Monitoring Network"نحن عنوان  الذكیة

.”Architecture and Applications "مصطفى محمد / د. من أ
سید / د.أمحمد المسالوى و/ حسام عبد الجبار ود/ د.عیسى وأ

احمد / احمد على سعد وم/ عالء حمدى وم/ محمد الرفاعى ود
  .محمد ممدوح/ دیر حسن ومھ/ محمد شعبان زم/ سلیمان زم

 تهنئة من القلب

  مصطفى عيسى/ د.أ

  محمد المسالوى/ د


