
 
 
 
 

  ودةـالرابـع لهيئة الجاِّـؤتمر توصيات 
یوھانسن عید، رئیس الھیئة العامة لضمان جودة التعلیم واالعتماد على ھامش  /اعلنت د

شخص، على  600المؤتمر الرابع لجودة التعلیم واالعتماد ، أن المؤتمر شارك فیھ أكثر من 
جلسات متوازیة، إضافة إلى حلقة نقاشیة واحدة،  4تین عامتین وجلسات، بواقع جلس 6مدى 

ورش عمل حول معاییر اعتماد الجامعات وفق المعاییر القومیة  5سبقت المؤتمر  كما
وفى نھایة المؤتمر اعلنت  .لقطاعات الطب والصیدلة والتمریض (NARS) األكادیمیة
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ابراھیم الزھیرى مدیر مركز /د .وأبجامعة حلوان  ھناء الحسینى مدیر مركز ضمان الجودة. د.ا بحضور بفندق كونراد بالقاھرة  2017أبریل  22

یم عبیر ابراھ/ د.و أ د تھانى محرم الخبیر بالمركز.وا مدیر المركز السابقاحمد شرف الدین .د.االقیاس والتقوییم ومدبر وحدة الدریب بالمركز و
 .ومدیر وحدة ضمان جودة النظم اإلداریھ استاذ بكلیھ الفنون التطبیقیھ

  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .ق حلوانالفتاح أستاذ القانون المدني بحقو
وسلم أعضاء المجلس شھادات التقدیر لألوائل 
في تقلید خاص بالمعھد یختص بھ أوائلھ في كل 
ا لھم  ً ا لتفوقھم وتحفیز فصل دراسي تقدیرً

   .ولزمالئھم على بذل المزید من الجھد
رائد الجودة فى  وأشار الدكتور أحمد سالمة

في كلمتھ إلى أن المعھد یولي  جامعة حلوان
ا  ً ا بدارسیھ ویوفر لھم كافة السبل اھتمام كبیرً

العلمیة التي تساعدھم على التمیز في مجال 
أوضح الدكتور یاسر جاد كذلك و .الملكیة الفكریة

هللا عمید معھد الملكیة الفكریة، أن المعھد 
یستھدف العمل على إقامة درجات علمیة 

مع الجامعات    joint degrees مشتركة
بیة الرائدة في مجاالت والمؤسسات البحثیة األجن

الملكیة الفكریة، بما یؤدي إلى دعم وتعمیق 
الخبرة والمعرفة، بنظم حمایة واستغالل 

التكنولوجیا واستیعابھا وإنتاجھا، بما یلبي 
  .حاجات البالد

إلى أن المعھد القومي  ماجد نجم/ د،أأشار و
للملكیة الفكریة یعمل على تنمیة الوعي 

ضایا الملكیة الفكریة، وكیفیة والمعارف بق
توظیفھا واستخدامھا كوسیلة للتنمیة االقتصادیة 
واالجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة 

والعمل على وضع سیاسة عامة  وغیرھا
تقدیم  للملكیة الفكریة بجامعة حلوان، وكذلك

االستشارات والخبرات للمؤسسات الصناعیة 
مساعدة والخدمیة والبحثیة بمصر والخارج وال

في إعداد مشروعات القوانین واللوائح والنظم 
الخاصة بالملكیة الفكریة، والتفاوض وإبرام 
عقود استغالل حقوق الملكیة الفكریة بمختلف 

 المعھد بیت خبرة في ھذا لكونأنواعھا، 
 .الشأن

 

 

  
  ماجد نجم، رئیس جامعة حلوانالدكتور 

افتتح الدكتور ماجد نجم، القائم بأعمال رئیس 
ور جمال شكري، نائب جامعة حلوان، والدكت

، فعالیات الیوم األول لملتقى رئیس الجامعة
 ىستمر یوماوالذي التوظیف السنوي للجامعة 

، بقاعة 2017/أبریل/13و12 والخمیس األربعاء
 .حسن حسني بالحرم الجامعي بعین حلوان /د

، إلى أن رئیس الجامعة، خالل كلمتھوأشار 
المؤتمر یشارك بھ أكثر من مائة جھة مختلفة في 
التخصصات التي تتناسب مع احتیاجات خریجي 

ركة وأردف أن من أھم الجھات المشا .الجامعة
مركز تدریب مصر للطیران، شركة قناة 
السویس، مستشفى الھالل األحمر المصري، 
الھیئة العامة لتعلیم الكبار، مركز تدریب 
المحطات بشمال القاھرة، الصندوق اإلجتماعي 
بحلوان، مركز تدریب وكالة أنباء الشرق 

 فندق، األوسط، شركة الجیزة للغزل والنسیج
Four Seasonsفندق ، Golden Tulip ،

 ، شركة)القاھرة)فندق بیرامیدز بارك ریزورت 
American Group شركة أرابیاتا، شركة ،

Speed شركة ،Delicious Bakery ،
سعودي ماركت، شركة ابن سینا فارما، شركة 

 سنترا، مجلس التدریب الصناعي، شركة
Ravin للمالبس الجاھزة، شركة لونا، شركة 
Waslaمطاعم ، Cook Doorمتى، شركة ، دو

 .لومكس للمالبس، صیدلیات رشدي، البوار
بحضور عدد كبیر من الشركات الملتقى عقد و

المتخصصة بھدف العمل علي توفیر فرص عمل 

لجوالى وجواالت  28وان المشارك بالدورة القمیة الـ جامعة حل فریق جوالةحصل 
الجامعات المصریة باإلسكندریة على المستوى األول بجمیع الدروع الكشفي والدینى 

كما حصلت الجامعة على  .والفنى والخدمة العامة وتنمیة المجتمع والثقافي والریاضي
ى مستوى الدورة، وتأتي درع التمیز واإلبداع بالكرنفال الوطنى والجوال المثالي عل

وتأتى ھذه  .عاما على إنشائھا 75الدورة في ظل احتفاالت جامعة اإلسكندریة بمرور 

 دروع تميز 7جوالة جامعة حلوان و

ماجد نجم، رئیس  دتحت رعایة األنشطة 
جامعة حلوان، والدكتور جمال شكري، نائب 
رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب، وأسامة 
 النمر، منسق عام األنشطة الطالبیة بالجامعة،
ومحمد ناصر، أمین الجامعة المساعد لشئون 
التعلیم والطالب، وراشد محمد عصام، مدیر 
عام رعایة الشباب، وطارق إسماعیل، مدیر 

 .إدارة الجوالة والخدمة العامة

 

 

 

  
  رئیس جامعة حلواناحمد سالمة نائب الدكتور 

 

 
أوائل الدفعتین  2017- 4- 30 كرم مجلس المعھد القومي للملكیة الفكریة بجامعة حلوان األحد، 

األولى والثانیة بماجستیر الملكیة الفكریة في المقررات الدراسیة بنظام الساعات المعتمدة، بمقر 
 /دوأحمد سالمة المستشار العلمي للمعھد دكتور األستاذ الجاء ذلك بحضور  .المعھد بجاردن سیتي

یاسر جادهللا، عمید المعھد، ، والدكتورة ھناء الحسیني مدیر مركز ضمان الجودة، واللواء مھندس 
محمد رفعت فاید رئیس جھاز تنمیة التجارة الداخلیة بوزارة التجارة والتموین، والدكتور عابد عبد 

 

 



 رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية 

وانـة حلـجامع  
   رؤية جامعة حلوان 

جامعة حلوان إلى أن تكون مؤسسة  تسعى 
، ومتفردة ذات تصنیف متقدم في   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  ٕ والعلوم وا
خالل تقدیم خدمات تعلیمیة أكادیمیة عالیة 

لمي تطبیقي متمیز وحراك الجودة وبحث ع
  .عالمي وتنمیة فعالة للمجتمع

     :األهداف االستراتيجية
 التميز فى التعليم والتعلم

تحقیق جودة المخرجات التعلیمیــة، واإلعتماد   •
  .المؤسسـى

•  ، زیادة القدرة التنافسیة للجامعة والخریج محلیًا
، ودولیاً  قلیمیًا ٕ   .وا

   . ولىجذب الطالب الوافدین والتواجد الد •
تعزیز التواصل واإلنتمــاء والمشــاركة اإلیجابیــة  •

  . مع الطالب والخریج
منظومة جاذبة للتعلیم المستمر والتعلم مدى  •

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

 .ومواصفاته
  التميز فى البحث العلمي واالبتكار

التى تواجـــه مواجهــة التحدیات البحثیة  •
   .المجتمع

توسیع وزیادة حجم قاعدة األبحاث فى    •
   .الجامعة

تحقیق التأثیر العلمى والتطبیقى لألبحاث محلیًا   •
قلیمیاً  ٕ    .وا

التوسع في برامج الدراسات العلیا في المجاالت   •
   .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

السعى إلى الریادة فى بعض المجاالت البحثیة   •
 .الجدیدة والناشئة

   التميز فى الشراكة المجتمعية 
ابیة للجامعة فى الشأن العام، مشاركة إیج •

حداث التغییر فى  ٕ البیئة  والقدرة على التأثیر وا
  .المحیطة

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

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

  .المجتمع وتعزیز المواطنة

 مجموعة بالجامعة الجودة ضمان مركز نظم
 ورشة أهمها من كان العمل ورش من بیرةك

 بعنوان  المركز بمقر التدریب قاعة بمقر عمل
 كالَ  فیها حاضر ومصفوفتها البرامج توصیف"

  رزق راویة /د.وأ  المجید عبد هشام/ د.أ من
 هیئة اعضاء من نخبة الدورة واستهدفت
 الفرنسیة اللغة قسم  االداب بكلبة التدریس

  . 24/1/2017 الى 32 من الفترة  فى وذلك
 التدریب قاعة بمقر عمل ورشة عقد تم كما

 بعنوان بالجامعة الجودة ضمان بمركز الخاصة
 فتح محمد /د.أ  فیها حاضر "  االسئلة بنوك "

 هیئة أعضاء من نخبة الورشة واستهدفت اهللا
-15 الفترة في وذلك  بالحامعة التدریس

16/2/2017 
 بمقر عمل ورشة بتنظیم كذلك مركزال قامو 

 الداخلیة المراجعة برنامج" بعنوان التدریب قاعة
 "  )سنتریو هیئة( 2015- 9001 لالیزو
 واستهدفت  دوس عصمت/ د.أ فیها حاضر
 ىف وذلك  بالجامعة الداخلین المراجعین الدورة
 وكذلك . 2/2017  /13 الى 12  من الفترة
 عمل ورشة بالجامعة الجودة ضمان مركز نظم
 فنیات بعنوان  المركز بمقر تدریبال قاعة بمقر
  فیها حاضر للوثائق الداخلیة المراجعة أعداد

 نخبة الدورة واستهدفت  الزهیرى إبراهیم /د.أ
 قسم  االداب بكلبة التدریس هیئة اعضاء من

 19من الفترة فى الفرنسیة اللغة
  . 20/2/2017الى
 بتنظیم بالجامعة الجودة ضمان مركز  قام

  المركز بمقر التدریب قاعة بمقر عمل ورشة
 لالیزو الداخلیة المراجعة برنامج" بعنوان
 فیها حاضر  ) سنتریو هیئة(2015- 9001

 الدورة واستهدفت  دوس عصمت/ د.أ
 الفترة  فى وذلك  بالجامعة الداخلین المراجعین

 2/2017 / 27-26 من

 

 















 

  
  ابراھیم الزھیرى نائب مدیر المركزالدكتور 

 بتنظیم بالجامعة ودةالج ضمان مركز  قام
  المركز بمقر التدریب قاعة بمقر عمل ورشة
  فیها حاضر  " البیانات تحلیل برنامج" بعنوان

  بالمركز الخبیر المجید عبد سید هشام/ د.أ
  بالجامعة الداخلین المراجعین الدورة واستهدفت

 22/2/2017 من الفترة  فى وذلك
 حلوان بجامعة الجودة ضمان مركز عقد
 جودة لضمان القومیة الهیئة  مع تعاونبال

 هیئة ألعضاء عمل ورشة واالعتماد التعلیم
 بعنوان عمل ورشة حلوان بجامعة التدریس

 التعلم نواتج وتقویم والمقررات البرامج توصیف"
 الخبیر حسن الدین جمال  ./أ  فیها حاضر "

 واالعتماد التعلیم جودة لضمان القومیة بالهیئة
 هیئة اعضاء من نخبة ةالورش واستهدفت
 الى 28/2/2017 من الفترة فى وذلك التدریس

 . ایام ثالثة الورشة واستغرقت 2/3/2017
 16-15 تاریخب  تدریبیة ورةد كذلك عقدتو 
 بنوك وادارة اعداد مجال فى 2/2017/

  اهللا فتح محمد /د.أ فیها حاضر األسئلة
 بالمقطم التربوى والتقویم القیاس بمركز الخبیر

 من التدریس هیئه اعضاء من 20 ضرهاحو 
 قیاس " مشروع فعالیات فى المشاركه الكلیات

 مركز بمقر "العامه-المستهدفه التعلم مخرجات
 .الجودة ضمان

 بمقر الجودة الوحدات مدیر اجتماع عقد تم
 وذلك االجتماعات بقاعدة الجودة ضمان مركز

 التعلم نواتج قیاس مشروع عن لالعالن (
 2017 ینایر فى تم الذى   فىالمستهد

 ضمان مركز مدیر الجسینى هناء /د.أ تقام
 ادارة فریق مع دوریه جتماعاتا 5 بعقد الجودة
-المستهدفه التعلم مخرجات قیاس مشروع
 بالكلیات الجودة وحدات ومدیرى )العامه

 تنفیذ ومتابعه المشروع اهداف عن لإلعالن
 ابریل وحتى ینایر من الفترة فى وذلك انشطته
2017  .  



 
 

  
  عةجامجمال شكرى نائب رئیس الالدكتور 

رئ  یس  نائ  ب، جم  ال ش  كرىأعل  ن ال  دكتور 
جامعة حلوان، أن الجامعة أنھ ت اس تعداداتھا 
المتحان   ات الفص   ل الدراس   ي الث   اني للع   ام 

، من خالل عدد من 2017 - 2016الجامعي 
اإلج    راءات، وإع    الن ج    داول االمتحان    ات 
بالكلی        ات المختلف        ة وتجھی        ز قاع        ات 

  .متحاناتاال
جامع ة الأك د ال دكتور ماج د نج م، رئ یس كم ا 

أن الجامع    ة قام    ت بتش    كیل غرف    ة  ك    ذلك 
عملی  ات خاص  ة بالتع  اون م  ع ال  دكتور جم  ال 
شكري، نائ ب رئ یس الجامع ة لش ئون التعل یم 
والطالب، وذلك لتلقي شكاوى الطالب خالل 

  .فترة االمتحانات، وإصدار قرارات فوریة

  
  التعلیم العالي  وزیر عبد الغفار الدكتور خالد

 وزیر الغفار عبد تحت رعایة الدكتور خالد
التعلیم العالي والدولة للبحث العلمي، 
 والدكتور ماجد نجم رئیس جامعة حلوان

الملتقى العلمي التاسع "ختتمت فعالیات ا
، والذي  "(ROBOT)للجامعات المصریة

 26: 22أقیم بجامعة حلوان خالل الفترة من 
وتضمنت المسابقة العدید من مجاالت  .أبریل

العام، ومجال التصمیم التنافس وھي المجال 
وحسن المظھر ومجال االبتكار ومجال 

  .دوائر التحكم، ومجال المیكانیكا
وفي المجال العام، حصلت جامعة بنھا على 
المركز األول، وجامعة حلوان على المركز 

 
   

  


 

 

الثاني، وجامعة الفیوم على المركز الثالث، 
وجامعة المنوفیة على المركز الرابع، وجامعة 

  .ى المركز الخامسالمنصورة عل
وفي مجال التصمیم وحسن المظھر، حصلت 
جامعة بنھا على المركز األول وجامعة 
المنوفیة على المركز الثاني، وجامعة حلوان 
على المركز الثالث، وجامعة الفیوم على 
المركز الرابع، وجامعة جنوب الوادي على 

  .المركز الخامس
وفي مجال االبتكار حصلت جامعة بنھا على 
المركز األول، وحصلت جامعة المنوفیة على 
المركز الثاني، وجامعة حلوان على المركز 
الثالث، وحصلت جامعة الفیوم على المركز 
الرابع وجامعة اإلسكندریة على المركز 

  .الخامس
وفي مجال دوائر التحكم حصلت جامعة بنھا 
على المركز األول، وجامعة المنوفیة على 

حلوان على المركز  المركز الثاني وجامعة
الثالث، وجامعة اإلسكندریة على المركز 
الرابع وجامعة المنصورة على المركز 

  .الخامس
وفي مجال المیكانیكا حصلت جامعة حلوان 
على المركز األول وجامعة بنھا على المركز 
الثاني، وجامعة المنوفیة على المركز الثالث، 
 وجامعة الفیوم على المركز الرابع، وجامعة

  .اإلسكندریة على المركز الخامس

 األولویھ ذات المشروعات أحد ھو المستھدفھ التعلیمیھ المخرجات قیاس
 ،)2015- 2020( حلوان لجامعھ المعتمدة اإلستراتیجیھ بالخطھ

"  التعلیمیھ المخرجات جودة" األستراتیجى الھدف لتحقیق المصاحبھ
 المشروع تنفذ یتم سوف". والتعلم التعلیم فى التمیز" اإلستراتیجیھ للغایھ
 شھرا 12 ومدتھا األولى المرحلة وتتضمن. شھرا 24 مدار على
 أكادیمیة برامج لضمان المصلحة أصحاب متطلبات لمراجعھ دراسة
 لتحدید  الكلیات مع  ذھنى عصف جلسات(  الحتیاجاتھم مالئمة أكثر

  المختلفھ  التعلیمیھ المستویات  فى التعلیمیھ المخرجات وتحدیث
وبمشاركھ المستفیدین واصحاب المصلحھ ومؤسسات المجتمع ذات 

مراجعھ وإعداد استطالعات الرأي واالستبیانات، ثم  )العالقھ
حصر للمستفیدین من أصحاب وكذلك   التعلموتحدید لمخرجات 

إعداد یلى ذلك . العمل ذات العالقة بتخصصات الكلیات المشاركة
وتجھیز توفیر البرامج اإللكترونیة الالزمة، و األدلھ و بنوك األسئلة

معامل مركزیھ للتدریب وعقد اإلمتحانات، وربط شبكى  3عدد 
طبیق تو انشاء قواعد بیانات للنتائجثم یتولى المركز ایضا  بینھا

التدریب على تقییم وقیاس و استقصاءات رأى أصحاب العمل
في  تھدفة من مھارات وقدرات ومعارفسالمخرجات التعلیمیة الم

 .، وعلى المستویات التعلیمیة المطلوب قیاسھاالمشاركةالكلیات 
تطبیق اختبارات قیاس مخرجات التعلم  یتم  العام الثانيفى و

التقاریر ونشر النتائج على اإلدارة  إعدادوكذلك  للطالب والخریج
یعثب ذلك مرحلة  العلیا بالجامعة والكلیات المشاركة والمجتمع

لتالفى نقاط  التعلیمیةلنتائج قیاس المخرجات  الراجعة التغذیة
  . التعلیمیةالمستویات  فيالضعف وتعزیز نقاط القوة 

•


