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 الصحة، وزیر عماد أحمد والدكتور العالي، التعلیم وزیر الغفار عبد خالد الدكتور ضعو
 ،20/4/2017 الخمیس یوم حلوان، جامعة في الطب بكلیة الطبي المجمع أساس حجر
  .الجامعة رئیس بأعمال القائم نجم ماجد الدكتور بمشاركة وذلك

وأكد الدكتور ماجد نجم أن المجمع الطبي المرتقب وضع حجر أساسھ تمت الموافقة على 
ھ، ویتكون من ملیون جنی 270ملیار وآالف متر، بتكلفة مبدئیة  110إنشائھ على مساحة 

سریر ومستشفى  100سریرا ومستشفى للطلبة یسع  450مستشفى جامعي تعلیمي بسعة 
سریر، مشیًرا إلى أن المجمع ضمن خطة الجامعة للتواصل  200اقتصادي یضم 

وأضاف  .المجتمعي، فمن المتوقع أن یخدم المجمع أھالي حلوان والمناطق المجاورة
سریر رعایات مركزة وحضانات ووحدات  50غرفة عملیات و 14یشمل المجمع "سیادتھ 

غسیل كلوي حدیثة وأقسام األشعة التشخیصیة من جھاز رنین مغناطیسي وأشعة مقطعیة 
صوتیة، فضال عن وحدة سعة تداخلیة وأورام ومعامل واستقبال وطوارئ وإفاقة  وموجات

ھیئة  خصصیة تقدم الخدمات المجانیة لطالب الجامعة والعاملین وأعضاء عیادة  30و
  ."التدریس والمواطنین

  

  ى الخامساِّـلتقى البيئ

  مان الجودة ـضهيئة ل الرابعالدوُّـ اِّـؤتمر 
إبریل فاعلیات المؤتمر الدولي الرابع لجودة  23في التاسعة والنصف، صباح یوم األحد  تنطلقا

والذي تعقده الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ) مد الجسور وتعزیز الثقة(بعنوان  التعلیم
شارك و .یومین شریف اسماعیل رئیس مجلس الوزراء، ویستمر على مدار/ تحت رعایة المھندس
. د.ونائبا عن رئیس مجلس الوزراء، أ والتعلیمطارق شوقي وزیر التربیة . د.في افتتاح المؤتمر أ

ھالة . د.عباس شومان وكیل األزھر الشریف، أ. د.یوھانسن عید رئیس الھیئة ورئیس المؤتمر، أ
العالي والبحث العلمي، والعدید خالد عبد الغفار وزیر التعلیم . د.السعید وزیر التخطیط والمتابعة، أ

من ھیئات جودة التعلیم واالعتماد بالدول العربیة واألوروبیة، ویشارك في المؤتمر برنامج دعم 
بشراكة الحكومة المصریة  (TVETII) إصالح التعلیم الفني والتدریب المھني المرحلة الثانیة

كشریك رئیسي، والشبكة العربیة  إیھاب شوقي مدیر البرنامج. واالتحاد األوروبي، بمشاركة د
 ، ومبادرة ضبط الجودة التعلیم بالدول اإلفریقیة(ANQAHE) لھیئات ضمان الجودة بالتعلیم العالي

(HAQA)  متخصص من ممثلي جمیع مستویات التعلیم في مصر  500ویشارك في المؤتمر نحو
ربیة والتعلیم، التعلیم العالي إضافة إلى ممثلین عن وزارة الت) األزھرى/ العالى/ قبل الجامعى (

والتعلیم األزھري، وواضعي سیاسات التدریب المھني، ومقدمي الخدمات التدریبیة، وقیادات 
الجامعات المصریة الحكومیة والخاصة وجامعة األزھر، والخبراء الدولیین في مجال ضمان جودة 

ربیة واألوروبیة، ومعلمین من التعلیم واالعتماد، وممثلي عدد من ھیئات الجودة واالعتماد الع
المیدان، وممثلین عن رؤساء اتحادات الطلبة علي مستوى الجامعات المصریة، كما یشارك الفنان 

وقد شارك عدد من  .محمد صبحي رئیس مجلس مؤسسة مًعا لتطویر العشوائیات ممثال عن المجتمع
خبراء الجودة بجامعة حلوان فى المؤتمر بشكل فعال ساعد على تبادل المعرفة واكتساب الخبرات 

 بشكل متبادل

لطب حلوان ِّـجمع الطبي حجر أساس ا ضعو
  فى الجامعة لتدش اِّـشروع  والصحةالتعليم العاُّـ اوزير

  إلعادة الثقة في مخرجات التعليم  ينالمعنيمشاركة ومد الجسور 

 

 
  

 

 

خالد القاضى القائم بعمل عمید كلیة / د.أ برئاسة
 9/4/2017عققد یوم األحد اإلقتصاد المنزلى 

دور الجامعات " ى الخامس بعنوانالملتقى البیئ
المصریة فى دعم المشروعات الصغیرة 
والمتوسطة فى محافظات صعید مصر 

بحضور نخبة من ممثلى وبمقر الكلیة " وسیناء
وناقش ھزة التنفیذیة المجتمع المدنى واألج

طاع المالبس فى دعم ققى دور الجامعات الملت
والجلود ومجال التغذیة ودعم مقومات نجاح 

  المشروعات الصغیرة والمتوسطة
  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ف استراتيجيةرؤية ورسالة وأهدا  

وانـة حلـجامع  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   رؤية جامعة حلوان
جامعة حلوان إلى أن تكون مؤسسة  تسعى 

، ومتفردة في   ذات تصنیف متقدم اقلیمیًا
دارة االعمال والتكنولوجیا الفنون والعلوم    .وإ

  الة جامعة حلوان رس
تعمل جامعة حلوان على تحقیق الریادة 
واالبتكار على المستوى اإلقلیمي في الفنون 
دارة االعمال والتكنولوجیا، من  والعلوم وإ
خالل تقدیم خدمات تعلیمیة أكادیمیة عالیة 
الجودة وبحث علمي تطبیقي متمیز وحراك 

  .عالمي وتنمیة فعالة للمجتمع
     :ةاألهداف االستراتيجي

 التميز فى التعليم والتعلم
   تحقیق جودة المخرجات التعلیمیــة، واإلعتماد

  .المؤسسـى
  ، زیادة القدرة التنافسیة للجامعة والخریج محلیًا

، ودولیاً  قلیمیًا   .وإ
 جذب الطالب الوافدین والتواجد الدولى .   
  تعزیز التواصل واإلنتمــاء والمشــاركة اإلیجابیــة

  . خریجمع الطالب وال
  منظومة جاذبة للتعلیم المستمر والتعلم مدى

عادة التأهیل   .الحیاة والتدریب وإ
  تحقیق رضا الطالب والمجتمع عن الخریج

 .ومواصفاته
  التميز فى البحث العلمي واالبتكار

  مواجهــة التحدیات البحثیة التى تواجـــه
   .المجتمع

    توسیع وزیادة حجم قاعدة األبحاث فى
   .الجامعة

   ً تحقیق التأثیر العلمى والتطبیقى لألبحاث محلیا
قلیمیاً     .وإ

   التوسع في برامج الدراسات العلیا في المجاالت
   .البحثیة المتقدمة

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

  .معامل التأثیر المرتفع
  لتسویقیة والتعریف زیادة القدرة التنافسیة وا

واإلبتكار في  العلمى   بمخرجات البحث 
   .الجامعة لزیادة مصادر التمویل

   السعى إلى الریادة فى بعض المجاالت البحثیة
 .الجدیدة والناشئة

   التميز فى الشراكة المجتمعية 
  ،مشاركة إیجابیة للجامعة فى الشأن العام

  .بیئة المحیطةال إحداث التغییر فى والقدرة على 
  مشاركة المؤسسات واألطراف الفاعلة فى

وتقییم  المجتمع فى التوجیة ورسم السیاسات 
  .آداء الجامعة

   وجود مجتمع أصدقاء للجامعة من المجتمع
وعمل الجامعة  المحلى والدولي على درایة بفكر 

  .وداعم لها
  ًقلیمیا    . تعزیز مجاالت تمیز الجامعة محلیًا وإ
 املة فى القضایا الرئیسیة في بناء رؤى متك

  .المجتمع وتعزیز المواطنة

فتتح الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئیس اا
جامعة حلوان، في العاشرة من صباح 

الملتقى الخامس  19/4/2017 األربعاء،
، الذي خریجي جامعة حلوانعشر لتشغیل 

ینظمھ قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 
بجامعة حلوان، وذلك بقاعة الدكتور حسن 

حلوان،  بالحرم الجامعي بعین ىحسن
  . لمدة یومینوتستمر فعالیات الملتقى 

ویحضر الملتقى عدد كبیر من الشركات 
المتخصصة وذلك بھدف العمل على توفیر 
فرص عمل مناسبة لخریجي الجامعة 
والعمل على تأھیلھم لاللتحاق بسوق 
العمل، وذلك تحت رعایة البنك األھلي 

وقال الدكتور ماجد  .وشركة سوفت روز
قائم بعمل رئیس الجامعة، إن نجم، ال

جھة  100المؤتمر یشارك بھ أكثر من 
مختلفة في العدید من التخصصات التي 
تتناسب مع احتیاجات خریجي الجامعة 

مركز تدریب مصر للطیران، : "وأھمھا
شركة قناة السویس، مستشفى الھالل 
األحمر المصري، الھیئة العامة لتعلیم 

شمال الكبار، مركز تدریب المحطات ب
القاھرة، الصندوق االجتماعي بحلوان، 
مركز تدریب وكالة أنباء الشرق األوسط، 

 Golden و، Four Seasons دقا، فن
Tulipبیرامیدز بارك ریزورت و

شركة الجیزة للغزل ات ، شرك)القاھرة(
أرابیاتا، ، American Group و والنسیج
 Delicious ، شركةSpeedشركة 

Bakery ابن سینا ماركت، ، سعودي
فارما، شركة سنترا، مجلس التدریب 

للمالبس  Ravin الصناعي، شركة
، Waslaالجاھزة، شركة لونا، شركة 

، دومتي، شركة Cook Doorمطاعم
لومكس للمالبس، صیدلیات رشدي، 

 ."البوار

افتتاح فعاليات ملتقى 

   التوظيف الخامس عشر

اختیرت الدكنورة عبیر ابراھیم األستاذ بكلیة 
والخبیر بمركز ضمان الجودة  الفنون التطبیقیة

جودة النظم  مدیرا لوحدة ضمانبالجامعة 
ابدتھ طوال مسیرة عملھا وذلك لما  اإلداریة
بمركز الجودة من تمیز وقدرة عالیین كخبیرة 

سیسھمان بال شك فى تطویر جودة العمل 
  .اإلدارى بالجامعة

 
  

مديرا لـ هيمعبير ابرا/ د.أ  
 جودة النظم اإلدارية

 

 

 

ماجد نجم القائم بعمل رئیس جامعة . د.افتتح أ
حلوان المؤتمر الدولي الثانى لكلیة التربیة 

محــو "الموسیقیة جامعة حلوان بعنوان 
 ".األمیـة الموسیقیـــة وتحـدیـــات العصـر

عاطف عبد الحمید عمید كلیة .د.وأشار أ  
أن الكلیة تسعى بخططھا    التربیة الموسیقیة 

الحدیثة وبرامجھا المتطورة للوصول إلى 
موقع ریادي على المستوى الوطني والدولي 
في مجال البحث العلمي ومن خالل ھذا 
المؤتمر نھدف إلى اإلرتقاء بالمستوي الفكري 

مي مع األخذ في االعتبار أن الكلیة والعل
حریصة كل الحرص على تقدیم أبحاث علمیة 
متطورة وفقا لمحاور ھذا المؤتمر والسعي 
إلى االھتمام بالموروث الشعبي في الوصول 

  .للعالمیة وانتشار الموسیقى الجادة والھادفة 
 منشارك فى المؤتمرعدد من المتخصصین 

، ، أمریكا، المجر، لبنان، األردنمصر
  .الكویت، العراق، السعودیة

 



 

و المختص باإلشراف ھرئیس مجلس اإلدارة 
 فى  ھدافھالعام على المركز بما یحقق أ

والكتب ضوء القوانین واللوائح والقرارات 
  على االخص  ھالدوریة المنظمة لذلك ، ول

  ھدعوة المجلس لإلنعقاد ورئاسة جلسات .1
لمدة  ضمان الجودة  ترشیح مدیر مركز .2

 عامین قابلة للتجدید 
اعتماد ترشیح وتعیین المراقب المالي  .3

 واالدارى لمدة عام قابلة للتجدید بناء على 
 توصیة مدیر المركز 

العامة الموضوعة متابعة تنفیذ السیاسة  .4
 داف المركز ھلتحقیق أ

ات الخارجیة وداخل ھمخاطبة الج .5
 الجامعة فیما یتعلق بشئون المركز

اعتماد العقود المتعلقة بتعامل الم  ركز  .6
ا  ھمع الغیر في حدود القواعد التى یضع

 مجلس  االدارة 
أعتماد صرف المكافأت والحوافز  .7

ً لما یضعة مجلس اإلدارة  للعاملین طبقا
 ذا الشأنھن قواعد  وأحكام فى م

اختیار الخبراء والموظفین  والعمالة  .8
المؤقتة بناءا على اقتراح مدراء الوحدات  

 .الفرعیة والعرض على مجلس اإلدارة 
ا ھفی ھأي اختصاصات أخرى یفوض .9

 مجلس اإلدارة
یتولى نأئب رئیس مجلس االدارة سلطات  .10

 رئیس مجلس اإلدارة فى حالة غیابة 
  

خدمة المجتمع وتنمیة نظمت وحدة 
بكلیة التربیة بجامعة حلوان،  البیئة

ورشة عمل ألعضاء الجھاز اإلدارى 
نشر ثقافة الجودة بین "بالكلیة بعنوان 

بحرم الكلیة " أعضاء الجھاز اإلدارى
حلوان، تحت رعایة الدكتورة  بعین

نبیھة قطب، عمید كلیة التربیة، 
والدكتور خالد محمد فرجون، وكیل 
 .الكلیة لشئون التعلیم والطالب

وحاضر في الورشة كل من الدكتور 
أحمد اللیثى، ممثل للجنة تطویر الجھاز 
 اإلداري بكلیة التربیة، بمشاركة

الدكتور عمرو درویش عضو فریق 
  متابعة الجودة بالكلیة

 


 

 بقرار من  یتم تشكیل مجلس  إدارة المركز 
مجلس  ھیضع وفقا للنظام الذى  ھرئیس الجامع

 15 – 12 ویتكون مجلس اإلدارة من  ھالجامع
وتكون مدة العضویة عامین قابلین  عضوا
مجلس یعتمد مجلس الجامعة تشكیل ال .للتجدید

 علي النحو التالي
 من نواب  ھفوضأو من ی رئیس الجامعة

ً  (رئیس الجامعة   )رئیسـا
 نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة  /د.أ

ً  ( المجتمع وتنمیة البیئة  )عضوا
 نائب رئیس الجامعة لشؤون التعلیم  /د.أ

ً  ( والطالب  )عضوا
 لشؤون  نائب رئیس الجامعة /د.أ

ً  ( الدراسات العلیا والبحوث    )عضوا
 المركز مدیر /د.أ )  ً  ) عضوا
 مدیرى وحدات ضمان الجودة من اثنان 

ً ضوع(  )ا
 المركزخبراء  من اثنان ) ً  ) عضوا
 من المركز بعمل تمینھالم من ثالثة 

ً ( من الجامعة خارج  ) عضوا
 القطاعات  أو الصناعة أو األعمال رجال 

ً ( ھی الخدم  ) عضوا
  األمناء من ھیفوض من أو الجامعة أمین 

ً ( المساعدین  ) عضوا
 لمركزل واإلداري المالي المراقب 

 دون  المجلس  اجتماعات في  یشاركو(
 التصویت عند  معدود صوت  ھل یكون أن

 ). المجلس قرارات علي
ویجوزعند الضرورة دعوة مدیري وحدات 

شخصیات  ضمان الجودة بالكلیات، أو أي 
ا، ھأخرى، من داخل الجامعة أو من خارج

اإلدارة دون أن  لحضور اجتماعات مجلس 
م حق التصویت أو االعتراض على ھیكون ل

 قرارات المجلس

 

 بروتوكول عقد سیتم أنھ حلوان، بجامعة التطبیقیة الفنون كلیة عمید نوبار، جورج الدكتور أعلن
 رعایة تحت وذلك بمصر، المدارس لتطویر الفنى والتعلیم والتعلیم التربیة وزارة مع تعاون

 كلیة عمید بعمل القائم نوبار، جورج الدكتور روأشا .حلوان جامعة رئیس نجم، ماجد الدكتور
 وكلیة والتعلیم التربیة وزارة بین تحضیري اجتماع عقد تم أنھ حلوان، جامعة التطبیقیة الفنون
 مبادرة ضمن مصر في المدارس لتطویر بروتوكول لعقد لالستعداد حلوان جامعة التطبیقیھ الفنون

  .والقاھرة الجیزة محافظتي في المصریة المدارس لتطویر
 المجتمع خدمة لشئون التطبیقیة الفنون كلیة وكیل قطب، میسون الدكتورة بحضور ذلك جاء

والدكتور تامر فاروق خلیفة وكیل الدراسات العلیا  السنوسى، محمد على والدكتور البیئة، وتنمیة
  والتعلیم التربیة وزارة وممثلي العلمیة األقسام رؤساء من وعدد

 

  بين تعاون بروتوكولو  المدارس تطوير
  والتعليم التربيةوالفنون التطبيقية  

 
 Corrective Actionتصحیحي  إجراء
 في الواقع الخطأ لیصحح یتخذ الذي الفعل
  المراجعة و الفحص أثناء المكتشف و العمل
 Preventive Actionوقائي  إجراء
 العمل في أخطاء وقوع لیمنع یتخذ الذي الفعل

  حدوثھ عواقب المؤسسة یقي بالتالي و
 Beneficiary  فیدالمست رضاء

Satisfaction 
 الخدمة عن الرضاء و بالسعادةفید المست شعور

 ھذا یعتبر و، المنتج أو علیھا حصل التي
 كل في األساسي الجودة ھدف ھو الرضاء
 جیدة المؤسسة اعتبار یمكن ال أنھ حیث مبادئھا

 خدماتھا عنفیدین المست برضاء حظیت إذا إال

  واِّـهام  العليا اإلدارة.. مركز ضمان الجودة
 

 



 
 
  

ت ریة  نظم ة البش رامج التنمی دة ب وح
ة  باب بالجامع ة الش ة لرعای اإلدارة العام ب

اء  ل/19األربع من  2017/أبری ض
ریة  ارات البش ة المھ رامج تنمی روع ب مش
ة  دورة التدریبی وان ال ة حل الب جامع لط

وان  دربین"الخامسة تحت عن دریب الم  ت
TOT".  یس ماجد نجم  .دتحت رعایة رئ

ب  كري نائ ال ش دكتور جم ة، وال الجامع
یم والطالب، وحاضر  رئیس لشئون التعل
د  دكتور صالح عب ة ال في الدورة التدریبی

ا ر واالستش میع الخبی دولي، الس ري ال
دربین ن الم ة م منت و  .ونخب دورةتض  ال

اور  ن المح ة م ات ورش مجموع وتطبیق
ل ألن ل عم ارات العم دربین ومھ اط الم م
  .الجماعي

الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم    كرمت
واألعتماد الدكتور ماجد نجم القائم بعمل 
رئیس جامعة حلوان وعدد من عمداء كلیات 

أحتفالیة  ، وذلك خاللجامعة حلوان
أقیمت تحت رعایة المھندس شریف  خاصة

اسماعیل رئیس مجلس الوزراء لتكریم 
مؤسسات التعلیم العالي المعتمدة ورؤساء 
الجامعات وعمداء الكلیات الحاصلة على 
شھادة الجودة واالعتماد من الھیئة للعام 

 .2016-2015الدراسي 
ھذا وقد تم تكریم جامعة حلوان بعد اعتماد 

كلیات  6لقومیة لضمان الجودة لعدد الھیئة ا
 . 2016من كلیات الجامعة خالل عام 

تم خالل الحفل تكریم الكلیات والبرامج    كما
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التعلیمیة الحاصلة على االعتماد من الھیئة لعام 
عمید كلیة  40، وعددھم 2015-2016

رئیس جامعة من  20باالضافة الي تكریم 
كلیاتھم الجامعات المصریة وھم ممن تم اعتماد 
  .وبرامجھم الحاصلة على شھادة االعتماد
أمین  -وحضر االحتفالیة الدكتور أشرف حاتم 

والدكتور یوھانسن  -المجلس األعلى للجامعات 
رئیس مجلس إدارة الھیئة ومقرر  - عید 

رئیس الھیئة  -والدكتور عزة أغا  -االحتفالیة 
بكلیة الھندسة بجامعة  -لشئون التعلیم العالي 

مس وعدد من المحافظین، ونخبة من عین ش
رؤساء الجامعات، والسادة النواب، وعمداء 
الكلیات، وعدد من أعضاء البرلمان والمجلس 

  . االستشاري للتعلیم برئاسة الجمھوریة
 

 وعدد ھناء الحسینى/ د.أ الجودة ضمان بحضور مدیر مركز
المنتدى  عقد فى كلیة الفنون التطبیقیة  من خبراء المركز

كلیات الفنون التطبیقیة والذى األكادیمى لألتحاد لالدولى األول 
 10ھا مصر وعددیضم تجمعا لكل كلیات الفنون التطبیقیة فى 

ضمان  ھیئةرئیس ، اشادت الدكتورة عزة اغا نائب كلیات
بفكرة اإلتحاد  لشئون التعلیم العالي جودة التعلیم واإلعتماد 

والتنسیق فیما  یاتلالذى یستھدف  خلق فرص للتعاون بین الك
واشارت الى . بینھا فى األنشطة ومجاالت التعاون األخرى

ینبغى ان تعمم على كل القطاعات  متمیزة كون ھذه ممارسة
ینى مدیر كما عبرت الدكتورة ھناء الحس .التعلیمیة األخرى

ممیز كما لالمركز عن سعادتھا بوجودھا فى ھذا التجمع ا
اشادت بروح التعاون البناء بین جھات كان یفترض فیھا 

الذى قد یؤثر سلبا علیھا لكنھا الت على نفسسھا اال ان  التنافس
تعاون فیما بینھا لتحقق معا نجاحا یحسب لقطاع الفنون ت

  .طبیقیة ككل ویزید من رصید الجودة لدیھالت
1.   

  األكاديمى األتحاد عزة أغا تشيد بنجاح
 


