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  واِّـتفوق تكرم علماءها انحلو جامعة
مجموعة من العلماء، والسادة خالل جلسة انعقاد مجلس الجامعة  جامعة حلوانت كرم

أعضاء ھیئة التدریس بجامعة حلوان والحاصلین على جوائز الجامعة التقدیریة، 
أعضاء مجلس الوكرم  .وجائزة أحسن رسالةوالتشجیعیة، وجائزة التفوق العلمي، 

بكلیة التربیة الفنیة لحصولھا على جائزة عبلة حنفي عثمان د .ألجنة الجوائز العلمیة 
د حسام .ربیة الریاضیة للبنین، أبكلیة التمحمد أمین رمضان  /د.أالدولة التقدیریة، 

بكلیة سھیر معتوق د .أبكلیة التربیة، د أحمد إسماعیل حجي .بكلیة الحقوق، أالصغیر 
د .أبكلیة الھندسة بحلوان السید مصطفى سعد مصطفى د .أالتجارة وإدارة األعمال، 

كما  .بكلیة العلومھناء غراب د .أأحمد سكران استاذ وعمید كلیة الصیدلة، وداد سید 
بقسم الریاضیات بكلیة العلوم على قندیل سعد إبراھیم د .أكرم مجلس جامعة حلوان 

إلى  18للشرب، ویقوم الجھاز بإخراج من 
التر میاه ع 300 ً  ذبة یومیّ

. 
  

 حلوان األفضل فى الحاسبات والهندسيات
 في طالبي بوفد حلوان،  جامعة شاركت
 بجامعة السادس الباحثین شباب" مؤتمر
 منى( الطالب من الجامعة وفد نتكو ".أسوان
 كلیة من أحمد محمد عالء محمد، عماد

 رأفت حسام والمعلومات، الحاسبات
 كلیة من وفیق حسن عبدالرحمن عبدالھادي،

 ،عماد منى وحصلت ).بالمطریة الھندسة
 مجال في متمیز بحث أفضل جائزة على

المنازل من  طاقة لتوفیر جھاز عن الحاسبات
، حسام رأفتحصل كما   .خالل البرمجیات

على جائزة أفضل بحث متمیز في مجال 
الشمسیة  بالطاقة الھندسیات عن جھاز یعمل

لتحلیة میاه البحر وتوفیر میاه صالحة 

 معا ضـد الفســاد
 /دو حلوان، جامعةال رئیس نجم، ماجد /د افتتح
 دورة ،الجامعة رئیس نائب شكري جمال

 نشر "بعنوان حلوان امعةج لموظفي تدریبیة
 الفساد بمخاطر والتوعیة والشفافیة النزاھة قیم

 "الفساد ضد معا" شعار تحت ،"منعھ وسبل
 .2017 ینایر 31 الى 29 من الفترة في

 مفھوم تحدید ضرورة شكري،جمال / د وأكد
 یتم حتى المجتمع في واضح بشكل الفساد

 یضرب جامعةال أن  إلى مشیرا بقوة، مكافحتھ
 نشر إلى ىعدو الفساد مكافحة في المثل ابھ

 اإلداریة التعقیدات لمواجھة الفساد ةمكافح سبل
 المناسب الوقت في العمل إنجاز على وللعمل
  .التشریعات وتطویر

والحاصل على الجائزة التقدیریة في مجال 
محمد صبحي د .أالعلوم األساسیة والتطبیقیة، 

بكلیة التربیة حسانین استاذ القیاس والتقویم 
الریاضیة للبنین والحاصل على الجائزة 

جمال د .أالتقدیریة في مجال العلوم االجتماعیة، 
بقسم الرسم والتصویر بكلیة رفعت لمعي 

ولھ على الجائزة التقدیریة التربیة الفنیة لحص
رضوان د .أكما تم تكریم   .في مجال الفنون

بقسم ھندسة القوى واآلالت حسن عبد الحمید 
الكھربائیة بكلیة الھندسة بحلوان لحصولھ على 
الجائزة التقدیریة في مجال العلوم الھندسیة 

النصر  أماني أبو /دكما تم تكریم  .والتكنولوجیا
بكلیة العلوم لحصولھا على االستاذ المساعد 

الجائزة التشجیعیة في مجال العلوم األساسیة 
إیمان أسامة محمد عبد الجواد  /دوالتطبیقیة، 

بكلیة الفنون الجمیلة لحصولھا األستاذ المساعد 
في مجال العلوم  على الجائزة التشجیعیة

حاتم عبد  /دكرم كما  .الھندسیة والتكنولوجیا
محمد  /دبكلیة العلوم، المنعم االستاذ المساعد 

بكلیة الصیدلة نصر الدین حسن األستاذ المساعد 
لحصولھما على جائزة التفوق العلمي في مجال 

ألساسیة والتطبیقیة مناصفة بین كل العلوم ا
أحمد خالد  .د ومنھما، كما كرم مجلس الجامعة 

بكلیة الفنون الجمیلة علیوة االستاذ المساعد 
لحصولھ على جائزة التفوق العلمي في مجال 

خالد طلعت  .ودالعلوم الھندسیة والتكنولوجیا، 

بكلیة الفنون اعد یوسف حسن األستاذ المس
التطبیقیة لحصولھ على جائزة التفوق العلمي في 

  .مجال الفنون
وكرم مجلس جامعة حلوان الدكتورة دعاء 
الجوھري الدارسة بكلیة الفنون التطبیقیة، 
والسیدة الدكتورة رشا فتحي على مصطفى 
بكلیة الھندسة بحلوان لحصولھما مناصفة على 
جائزة احسن رسالة دكتوراه في مجال العلوم 
الھندسیة والتكنولوجیا وكذلك تكریم شیماء 
محمد عصام المعیدة بقسم الغزل والنسیج بكلیة 
الفنون التطبیقیة لحصولھا على جائزة احسن 
رسالة دكتوراه في مجال العلوم الھندسیة 

  .تكنولوجیاوال
  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  التـري للمؤهـانتهينا من إعداد اإلطار المص: جودة التعليم
 تضمن جودة التعليممؤهالت لضع معايير محددة وتوصيف موحد لاإلطار ي

یوھانسن عید رئیسة الھیئة القومیة  /د.أصرحت 
لضمان جودة التعلیم واالعتماد بأن الھیئة انتھت 
من إعداد اإلطار القومي للمؤھالت بالتعاون مع 

تبدأ الھیئة في طرحھ  الجھات المعنیة وسوف
لكافة المستفیدین لتحكیمھ لیضع ھذا اإلطار 
ً جذریة لعدة مشكالت في التعلیم  بتطبیقھ حلوال
الفني منھا وجود معاییر محددة وتوصیف محدد 
وموحد لمؤھالت التعلیم الفني تضمن من خاللھ 
جودة مخرجاتھ علي اختالف المدارس 
 وتخصصاتھا، ویقوم اإلطار بوضع وتوصیف

المعارف والجدارات والخبرات التي یجب أن 
تتوافر في خریجي التعلیم في جمیع مراحلھ من 
الروضة حتى الدكتوراه وسوف یساعد علي عودة 
المتسربین من التعلیم مرة أخري وعودة العاملین 
في سوق العمل للتعلیم مرة أخري في أي وقت 
الستكمال دراستھم، كما أنھ یساعد علي االنتقال 

فقي في التعلیم بحیث یستطیع الطالب تغییر األ
مساره إذا وجد انھ ال یتماشي مع میولھ وقدراتھ، 
وأضافت یوھانسن عید بأن اإلطار القومي 
للمؤھالت سوف یتم مناظرتھ باإلطار األوروبي 
ومن ثم االعتراف بخریجي التعلیم المصري مع 

 ً ً وعالمیا  .إمكانیة تصدیر العمالة إقلیمیا
علي تقلیل الفجوة بین أن اإلطار یعمل كم اضافت 

سوق العمل وخریجي التعلیم الفني وسوف یفتح 
اإلطار المسارات أمام أبنائنا في التعلیم الفني 

 تعريفات فى الجودة

صرحت الدكتورة یوھانسن عید رئیس مجلس إدارة الھیئة القومیة لضمان جودة واالعتماد بأن معاییر 
اعتماد مؤسسات التعلیم العالي التي تم تطویرھا تستھدف التركیز على الجودة الفعلیة المطبقة على 

د من زیارة المراجعة للمؤسسة التعلیمیة، مع أرض الواقع وتقلیل األعمال الورقیة، وتحقیق أعلى عائ
العمل على تیسیر اإلجراءات واالھتمام بما حققتھ المؤسسة للوصول لجودة المنتج النھائي للعملیة 
التعلیمیة ولیس جودة األوراق، ومواكبة المعاییر للمستجدات على ساحة التعلیم الدولیة، من أجل 

   الدولي االعترف على للحصول سبيلها في الهيئة :التعليم جودة رئيس يوهانسون /د
   المطبقة الفعلية الجودة على تركز الجديدة عتمادإلا معايير

یر العالمیة الوصول بالمعاییر المصریة إلى المعای
وھذا ما نص علیھ قانون إنشاء الھیئة بأن یتم 
تطویر المعاییر كل خمس سنوات لمواكبة 
 .المستجدات والوصول بھا إلى المستوى العالمي

أكدت یوھانسن عید بأن الھیئة تعقد ورش عمل 
بالتعاون مع مؤسسات التعلیم العالي بھدف 
الحصول على التغذیة الراجعة من المجتمع 

معي، ورصد اآلراء واالستفادة منھا، وتبادل الجا
الخبرات بین الجانبین، مشیرة إلى أن الھیئة اآلن 
في سبیلھا للحصول على اعتراف دولي من 

 معاییر بین التقارب مدى :التطابق جودة
 تلك مع) التعلیمي المخرج( المنتج ومقاییس

  .الجودة نظام مصممي قبل من الموضوعة
 معارف مجموعة ھو المنھج :لمنھجا

 أو المدرسة تقدمھا ووجدانیات ومھارات
 لتحقیق وخارجھا داخل جدرانھا الجامعة

 تعلیمي برنامج من المنشود التعلم مخرجات
   .محددة فترة زمنیة في دراسیة مادة أو

 رسالة نص عن منبثقةمحددات  :األھداف
 النتائج التعلیمیة اھداف توجھ المؤسسة
كتابتھا  ویتم .مقرراتوا للبرامج دفةالمستھ
 والنوایا األغراض عن تعبر عامة بصیغة
 ھذه والمقررات، تسرد البرامج في العامة

 والمواقف والمھارات المعرفة األھداف
  .تنمیتھا المنشود الذھنیة

 الوحدة

  

مما  WFME المنظمة العالمیة للتعلیم الطبي
یؤدي إلى االعتراف بخریجي كلیات الطب 

 .المصریة في الدول األوروبیة واألمریكیة
العمل التي أقامتھا الھیئة  جاء ذلك خالل ورشة

القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد بالتعاون 
مع جامعة القاھرة بكلیة التمریض، للتدریب على 
تطبیق معاییر اعتماد كلیات ومعاھد التعلیم العالي 
وذلك بحضور الدكتورة یوھانسن عید رئیس 
الھیئة، والدكتورة عزة أغا نائب رئیس الھیئة 

یم العالي، واستھدفت الورشة مساعدة لشئون التعل

  
جاء ذلك خالل ورشة  .للدراسة حتى الدكتوراه

عمل نظمتھا الھیئة بالتعاون مع برنامج دعم 
 (TVET) إصالح التعلیم الفني والتدریب المھني

ور الجھات المعنیة في وضع أطر بعنوان د
مؤھالت التعلیم الفني والتدریب المھني بحضور 

 (TVET) الدكتور إیھاب شوقي مدیر مشروع
وممثل المنظمة األوروبیة للتدریب وبحضور 

  .ممثلین لكافة الجھات المعنیة بتنفیذ اإلطار

المؤسسات على تطبیق منظومة الجودة 
واالعتماد وتبادل الخبرات بین 
المؤسسات والھیئة واستمرار اتباع نظم 

 .الجودة بمؤسسات التعلیم العالي




 

المبدئیة للمتقدمین  قائمةال  أعلن المجلس األعلى للجامعات، عن
الجامعة  رئیس ونائبماجد نجم /دحلوان، وھم  جامعة لرئاسة

اد الملیجي أستاذ المحاسبة بكلیة  /دلشئون الدراسات العلیا،  ھشام عوّ
رئیس جامعة حلوان السابق  نائب لدمرداشسمیر ا/دالتجارة، و

صالح إسماعیل رئیس قسم إدارة /د، ووالطالب التعلیم لشئون
من فبرایر  22و 21تقرر أن یكون یومي و. األعمال بكلیة التجارة

النھائیة  القائمة وإعالن فیھامن للبت  26یوم و، لتلقي الطعون
 .للمتقدمین

 



 
 رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية

وانـة حلـجامع  
   رؤية جامعة حلوان 

جامعة حلوان إلى أن تكون مؤسسة  تسعى 
، ومتفردة في   ذات تصنیف متقدم اقلیمیًا

دارة االعمال والتكنولوجیا الفنون والعلوم  ٕ   .وا
  رسالة جامعة حلوان 

تعمل جامعة حلوان على تحقیق الریادة 
واالبتكار على المستوى اإلقلیمي في الفنون 

دارة االعمال والتكنولوجیا، من وال ٕ علوم وا
خالل تقدیم خدمات تعلیمیة أكادیمیة عالیة 
الجودة وبحث علمي تطبیقي متمیز وحراك 

  .عالمي وتنمیة فعالة للمجتمع
     :األهداف االستراتيجية
 التميز فى التعليم والتعلم

تحقیق جودة المخرجات التعلیمیــة، واإلعتماد   •
  .المؤسسـى

، زیادة الق • درة التنافسیة للجامعة والخریج محلیًا
، ودولیاً  قلیمیًا ٕ   .وا

   . جذب الطالب الوافدین والتواجد الدولى •
تعزیز التواصل واإلنتمــاء والمشــاركة اإلیجابیــة  •

  . مع الطالب والخریج
منظومة جاذبة للتعلیم المستمر والتعلم مدى  •

عادة التأهیل ٕ   .الحیاة والتدریب وا
والمجتمع عن الخریج  تحقیق رضا الطالب •

 .ومواصفاته
  التميز فى البحث العلمي واالبتكار

مواجهــة التحدیات البحثیة التى تواجـــه  •
   .المجتمع

توسیع وزیادة حجم قاعدة األبحاث فى    •
   .الجامعة

تحقیق التأثیر العلمى والتطبیقى لألبحاث محلیًا   •
قلیمیاً  ٕ    .وا

لمجاالت التوسع في برامج الدراسات العلیا في ا  •
   .البحثیة المتقدمة

اإلرتقاء بمستوى نشر مخرجات البحث العلمي   •
العالمیة المحكمة ذات  في الدوریات والمجالت 

  .معامل التأثیر المرتفع
زیادة القدرة التنافسیة والتسویقیة والتعریف   •

واإلبتكار في  العلمى   بمخرجات البحث 
   .الجامعة لزیادة مصادر التمویل

الریادة فى بعض المجاالت البحثیة السعى إلى   •
 .الجدیدة والناشئة

   التميز فى الشراكة المجتمعية 
مشاركة إیجابیة للجامعة فى الشأن العام،  •

حداث التغییر فى  ٕ البیئة  والقدرة على التأثیر وا
  .المحیطة

مشاركة المؤسسات واألطراف الفاعلة فى  •
وتقییم  المجتمع فى التوجیة ورسم السیاسات 

  .الجامعةآداء 
وجود مجتمع أصدقاء للجامعة من المجتمع   •

وعمل الجامعة  المحلى والدولي على درایة بفكر 
  .وداعم لها

قلیمیاً  • ٕ    . تعزیز مجاالت تمیز الجامعة محلیًا وا
بناء رؤى متكاملة فى القضایا الرئیسیة في  •

  .المجتمع وتعزیز المواطنة

 أسـرة تحرير النشرة

  هناء محمد الحسينى/د.أ: رئيس التحرير
  طفىـأحمد وحيد مص/د.أ :مدير التحرير
  إبراهيــم الزهــــى/ د.أ: هيئة التحرير

  هشــام عبد اِّـجيد/ د.أ
  مصطفى الفرمـاوى/ د.أ
  نبيل عبد الســـالم/ د.أ

  سوريا عبد العزيـز/ السيدة: الفريق اإلدارى
  محمد فتحى متوُّـ / السيد
  د حمدى احمداحم/ السيد

  

عقد ورشة عمل بمقر قاعة التدریب  •
 الخاصة بمركز ضمان الجودة بالجامعة

ورشة عمل إنشاء البرید "بعنوان 
شیماء / قد حاضر فیھا م " االلكترونى

واستھدفت  أحمد بیومى/ و م عطفى
وذلك  الورشة أعضاء ھیئة التدریس

  29/2/2017 یوم
عقد ورشة عمل بمقر قاعة التدریب  •

الجودة بالجامعة  الخاصة بمركز ضمان
ورشة عمل إستعراض الوضع "بعنوان 

منظومة  الحالي والمستقبلى لتطبیق
وقد حاضر فیھا " جودة النظم اإلداریة 

واستھدفت  ھناء الحسینى أحمد/ د.أ
الورشة اإلداریین بالجھاز االدارى 

 األربعاء یوموذلك  بالجامعة
8/2/2017  

عقد ورشة عمل بمقر قاعة التدریب  •
الجودة بالجامعة  الخاصة بمركز ضمان

ورشة عمل مھارات االتصال " بعنوان 

رش دور ت وو   
المر ز    لـــعم  

 
جیھان / د.أ وقد حاضر فیھا " الفعال
واستھدفت الورشة اإلداریین  عزت

 یومبالجامعة وذلك  بالجھاز االدارى
9/1/2017   

بناء المفردات "دورة بعنوان  تعقد •
قاعة التدریب ب" وإدارة بنوك األسئلة

مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان ب
األربعاء والخمیس الموافق (وذلك یومى 

وحضر ممثلین . )2017/ 2/ 16- 15
الموسیقیة والفنون  لكلیات لتربیة

التطبیقیة والسیاحة والفنادق واإلقتصاد 
 شارك فىكما  الفنیة والتربیة المنزلى

  .الدورة عدد من خبراء المركز
 
ميزات جديدة لذوى  

  الخاصة االحتياجات

 القائم برئاسة حلوان جامعة مجلس قرر
 نجم، ماجد الدكتور الجامعة، رئیس بأعمال
 من الخاصة االحتیاجات ذوى الطالب إعفاء

 اإلعفاء إلى باإلضافة الدراسیة، المصروفات
  .االجتماعى السكن صروفاتم من

 لشؤون حلوان جامعة رئیس نائب وقال
 إن شكرى، جمال الدكتور والطالب، التعلیم
 ،المقدم الطلب على وافق الجامعة مجلس
 االحتیاجات ذوى الطالب إعفاء بشأن

  .الدراسیة المصروفات من الخاصة
 على وافق الجامعة مجلس أن إلى وأشار
 الذین للطالب خاص، امتحان نظام تطبیق
 الدمج طالب الذھنیة اإلعاقة من نسبة لدیھم

 أسئلة 33 من االمتحان ھذا ویتكون التعلیمى،
 یتناسب بما وأكمل، واختر، وخطأ، صح ھى
 ھؤالء منھا یعانى التى اإلعاقة قدر مع

 .الطالب

   ممارسات مميزة
  وحدة التوثيق الرقمى
 بكلية الفنون الجميلة

تجاه  ومحوري ھام دور الفنون الجمیلة لكلیة
ومع تقدم وسائل االتصال، وتنوعھا . المجتمع

وسرعتھا، ومع التوسع في استخدام شبكة 
المعلومات الدولیة االنترنت، اصبحت 

ستھان بھ في المواقع االلكترونیة، مصدرا ال ی
كلیة الفنون لدى و  . نشر العلم والمعرفة

ھائل من المعلومات والبیانات، الجمیلة كم 
نتیجة لتنوعھا وثرائھا، وتحتاج الى تسجیل 

من ھذا الترات الثقافي وھذا الكم الھائل 
عشرة أكثر من مدار االنجازات الطویلة علي 

عقود، كما تحتاج لمواكبة التطور الھائل فى 
اسالیب التعلیم والتعلم لمواكبة نظرائھا اقلیمیا 

لذا فقد سعت كلیة الفنون الجمیلة   .ودولیا
فى  تعملو، رقمیة للتوثیقوحدة إلنشاء 

 تراث الكلیة الفنى توثیق   أولھمامحورین 
نشره من و، وتحویلھ الي محتوي الكتروني

خالل موقع الكترونى متطور، یستوعب ھذا 
من االنجازات والمعلومات، ولیضع   الرصید

الكلیة في مكانھا الصحیح علي الخریطة 
الثقافیة االلكترونیة وسط المؤسسات الثقافیة 

كما تقوم بالحفاظ . والفنیة المحلیة والعالمیة
لفكریة لالنتاج الثقافى على حقوق الملكیة ا

. والفـــنى من خالل منح شھادات موثقة
حیث  والمحور الثانى ھو التعلیم االلكترونى 

تعمل كوحدة متكاملة للتعلیم االلكترونى لتقدیم 
الخدمات الالزمة النتاج وحدات تعلیمیة 

مطورة ومتطورة یطبق  متخصصة عملیة 
كعامل مساعد  فیھا نظام التعلیم االلكترونى

فى الدراسة العملیة أو كمادة دراسیة وافیة 
للطالب على مستوى الكلیة والكلیات الفنیة 

وكذلك انتاج برامج تدریبیة ، المماثلة 
لتدریس الفنون عن طریق موقع الكترونى 
 .تعلیمى والستخدامھا مستقبلیا للتعلیم عن بعد



 
 

  
عن كثب اإلس تعدادات ضمان الجودة  مركز یتابع 

ض    اء ھیئ    ة الت    دریس المكثف    ة م    ن قی    ادات واع
وش       كل  والع       املین بكلی       ة الفن       ون الجمیل       ة

لتفق د م دى فاعلی ة  الج ودة من خب راء انلجالمركز
أداء م    دى اس    تمراریة ض    مان الج    ودة و أنش    طة
، األم ر ال ذى اس فر متابعة خط ط التط ویرالكلیات 

الج  ودة ف  ى انش  طة  الفع  الالتط  ور ع  ن التأك  د م  ن 
واس   تعدادات الكلی   ة للزی   ارة المرتقب   ة قب   ل نھای   ة 

ومرك   ز الج   ودة اذ یتمن   ى انج   از   .2017ابری   ل 
الزیارة على اكمل وجھ فإنھ ال یشك ادنى شك ف ى 
قدرة العمی دة المتمی زة وفری ق الج ودة ال ذى یتمت ع 

  .بخبرة عالیة على النجاح

  
مدیر مركز ھناء الحسینى / د.ترأست أ

ورشة عمل   ضمان الجودة بجامعة حلوان
دور وحدات ضمان الجودة واالعتماد "

بمؤسسات التعلیم العالي للحصول على 
وھى واحدة من بین  " االعتماد واستمراریتھ
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 المجلس فى للمتاحف الوطنیة اللجنة أكدت
 علمى برنامج أھمیة بباریس، للمتاحف الدولي
 بجامعة ادقوالفن السیاحة كلیة دشنت جدید

 منھ، الماجستیر حاملى من دفعھ أول حلوان
 وھو المواقع وادارة التراث حفظ برنامج ھو
 المتخصص مصر في الوحید البرنامج یعد ما
 الوطنیة اللجنة رئیس وأضاف .المجال ھذا في

ا ستختار اللجنة أن للمتاحف  الدراسات من عددً
 ماجیستیر  من األولى الدفعة بطالب الخاصة

 ساتارد سلسلة في لنشرھا المتاحف؛ علوم
ا متحفیة،  في المتحفیة الدراسات أن إلى مشیرً
 ظل في الجھود، من المزید إلى تحتاج مصر
 المجتمع خدمة في ودوره المتحف مفھوم نمو

  .الوطني واالقتصاد والتعلیم
 بمكتبة المشروعات إدارة مدیر وقال

 األولى الدفعة ھنأت اللجنة  إن اإلسكندریة
 علوم في الماجیستیر على حصلت التي

 العمل تثري أن شأنھا من والتي المتاحف،
  .العربیة والمنطقة مصر في المتحفي
 من األولى الدفعة أن إلى عزب وأشار

ا یسدون سوف الخریجین ً ا عجز  فیما كبیرً
  .المجال ھذا في بالمتخصصین یتعلق

  


 

 

 
ورش عمل المؤتمر الدولي السابع لضمان 

العربي والذي جودة التعلیم العالي في الوطن 
تنظمھ جامعة أسیوط بالتعاون مع األمانة 
العامة لجودة التعلیم العالي باتحاد الجامعات 

من  23إلى  20العربیة والمنعقد فى الفترة من 
فبرایر الجارى وذلك تحت رعایة خالد عبد 
الغفار وزیر التعلیم العالي وبحضور المھندس 

، والدكتور یاسر الدسوقي محافظ أسیوط
، والدكتور طان أبو عرابي أمین عام االتحادسل

محمود الوادي رئیس جامعة الزرقاء وأمین 
عام المؤتمر والدكتور عصام زناتي نائب 
رئیس جامعة أسیوط لشئون التعلیم والطالب 
ورئیس المؤتمر ، والدكتور محمد عبد اللطیف 
نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

شحاتھ غریب شلقامى  وتنمیة البیئة والدكتور
منسق عام شئون الجامعة العربیة بجامعة 
أسیوط ولفیف من رؤساء الجامعة واألساتذة 

  .جامعة عربیة  14المتخصصین من نحو 
  

فعالیات ندوة  فبرایر 20السبت یوم انطلقت  
التنمیة المستدامة للحرف "وورشة عمل حول 

، التى "التراثیة والصناعات الصغیرة المحلیة
تنظمھما جامعة حلوان بالتعاون مع جامعھ 
جنوب الوادي، على مدى یومین بكلیة الفنون 

إلى الحفاظ على  الندوة تھدف .التطبیقیة
لقرى الموروث الثقافى وتعمیق مفھوم الجذور با

ا على التراث التقلیدى  المصریة اعتمادً
المحلیة، وتناقش التحدیات التى   والصناعات

تواجھ أنشطة الحرف التراثیة والصناعات 
الصغیرة المحلیة والمعوقات التى تمثل التحدى 
األكبر فى النھوض بالنشاط االقتصادى 
 .للصناعات الصغیرة الثقافیة واإلبداعیة والمحلیة

الندوة الخامات البیئیة وكیفیة االستفادة وتتناول 
منھا فى تطویر الصناعات المحلیة، والتطویر 
والتحدیث للمنتجات الیدویة وكیفیة وضع معاییر 
قیاسیة لضبط جودة المنتجات وكیفیة وصول 

، وتدور الدعم الفنى والمالى للصناعات
محاورھا حول تطویر أسالیب التدریب، 

تنمیة بحوث تطویر وتنمیة ورفع المھارات و
الحرف التراثیة والصناعات الصغیرة المحلیة، 
وإعداد قاعدة بیانات عن المشروعات الصغیرة 
فى مجاالت الصناعات الثقافیة واإلبداعیة 

ویوجھ نشاط الندوة إلى  .والصغیرة المحلیة
معالجة االنھیار التدریجى للحرف التراثیة الذى 

ا بسبب تغییر نمط أدى إلى اندثار الكثیر منھ
ومستلزمات الحیاة الحدیثة، وعدم مواكبة تلك 

 المنتجات لمتطلبات األسواق المحلیة والدولیة، 

 
 

  

التصمیمات التقلیدیة تطویر  برنامجالویتضمن  
منع احتكار ، طرق التحدیث والتجدید بواالھتمام 
تقدیم  وتعرض فعالیات الندوة وسائل  .المنتجات

الدعم الفنى والخبرة للمشروعات الصغیرة فى 
اتباع األسالیب العلمیة فى وجود المنتجات 

والخبرات الجیدة فى أعمال التسویق، واإلدارة 
إلى جانب استعراض أسباب االفتقار إلى 
االبتكار فى المشروعات الصغیرة وكیفیة 
االعتماد على دراسات الجدوى ومتطلبات 
السوق وإعداد المقومات األساسیة الكافیة للبنیة 
األساسیة لدعم وتنمیة الحرف التراثیة 

فشل الحاضنات  والصناعات الصغیرة وأسباب
  .التكنولوجیة فى مجال التراث

  

 

 

 


