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شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان  ،عرض مرسحي قدمه طالب
الفرقة الرابعة لـشعبة التمثيل واإلخراج قسم علوم املرسح بكلية اآلداب جامعة
حلوان ،ضمن مرشوعات تخرجهم .أكد رئيس جامعة حلوان إن هذا الرصح الفني
وهو مجمع الفنون والثقافة والذي يستقبل يف رحابه مناقشة وعرض مشاريع تخرج
طالب الجامعة يهدف اىل دعم الشباب فكريًا وثقافيًا ،من خالل اكتشاف املواهب
وتنميتها ورعايته وصقلها وتقدميها للمجتمع ،حيث تحرص الجامعة عىل دعم
الطالب املبدعني واملبتكرين وتوفري كافة السبل والتسهيالت للطالب ،موض ًحا أن
مشاريع التخرج تساهم يف
اكتساب املهارات وتعزيز فرص
الطالب للتواصل مع سوق
العمل ،حيث ان املشاريع
تناقﺶ أفكار مختلفة ومتعددة.
كام أوضحت الدكتورة مها
حسنى عميد الكلية أن طالب
قسم علوم املرسح يتمتعون
مبوهبة فنية رائعة وأن هذه
العروض متت وسط حضور
جامهريي كبري يف إطار االلتزام بكافة اإلجراءات االحرتازية التي أقرتها وزارة
الصحة املرصية ،والضوابط التي وضعتها جامعة حلوان للحفاظ عىل سالمة طالبها.

جامعة حلوان تﻄرح برنامﺞ
الفراعنة إلدارة شئون الﻄﻼب
قدمت جامعة حلوان برئاسة األستاذ الدكتور /ماجد نجم رئيس الجامعة
برنامج الفراعنة إلدارة شئون الطالب والدراسات العليا والذي تقدمه وحدة
الدعم اإللكرتوين وذلك تحت أرشاف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب.وأوضح األستاذ الدكتور /ماجد نجم رئيس الجامعة أن
هذه الربامج تأيت يف ظل اهتامم الجامعة بسياسة التحول الرقمي يف جميع
املعامالت بالكليات وإدارات الجامعة ،تفعيال لفكرة التطوير املستمر وقال
إن الجامعة تسعى سعيًا حثيثًا للوصول إىل أعىل الدرجات التطبيقية للتحول
الرقمي بكافة اإلدارات وكليات الجامعة ،وإدارة شئون الطالب والدراسات العليا
تحقيق األهداف املنشودة لوزارة التعليم العاىل وخطط الدولة يف هذا الصدد.
وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ان
الجامعة وضعت خطة طموحة للتحول إىل جامعة ذكية متكاملة من كافة
النواحي قامئة عىل التحول الرقمي.ويتم التسجيل والقبول للطالب بالربنامج من
خالل الدخول عىل املوقع Http://App2.Helwan.Edu.Eg/HighEdu
وينقسم الربنامج إىل ثالث مراحل تتضمن مرحلة تسجيل بيانات الطالب ومرحلة
مراجعة الكلية بيانات الدارس ورفعها إلدارة الجامعة ،ومرحلة مراجعة الجامعة
لبيانات الطالب وإصدار املوافقة النهائية.ويقدم نظام الفراعنة إلدارة شئون
الطالب بجامعة حلوان منصة إلكرتونية شاملة لجميع الخدمات واملعامالت
الطالبية بالجامعة ،وذلك للطالب وألعضاء هيئة التدريس واإلداريني ،ويأﻰﺗ
هذا الربنامج يف إطار حرص قطاع شئون التعليم والطالب بالجامعة عىل تطوير
وتيسري جميع الخدمات الطالبية ،وتقدميها بصورة إلكرتونية يف ظل توجه الدولة
بكامل قطاعاتها إىل تقديم كافة الخدمات العامة من خالل املنصات الرقمية.
ولقد دأبت وحدة الدعم اإللكرتوﻰﻧ منذ تأسيسها عام  ،2016عىل تقديم
خدمات طالبية بشكل مبسط ومنفرد حتى وصلت إىل أكرث من  150خدمة
طالبية مختلفة عىل مستوى كافة قطاعات الجامعة وكلياتها وإداراتها ،ويأﻰﺗ
نظام الفراعنة إلدارة شئون الطالب كمنصة شاملة تجمع مختلف الخدمات
تحت مظلة واحدة ،مبا ميثل نقلة نوعية ملستوى الخدمة الطالبية التى تقدمها
الجامعة ،وخطوة جديدة يف إطار خطة الجامعة الشاملة للتحول الرقمى.

عرض أنشﻄة تربية ﻓنية حلوان
بمعرض الكتاب
تصدرت أنشطة كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان التشكيلية معرض القاهرة
الدويل للكتاب ،وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور /ماجد نجم رئيس الجامعة،
والدكتور محمود حامد عميد الكلية ،وإرشاف الدكتور محمد حمدي ،أستاذ الرسم
والتصوير بالكلية .أبدي األستاذ الدكتور ماجد نجم سعادته بهذه املشاركة املرشفة
لكلية الرتبية الفنية يف معرض القاهرة الدويل للكتاب ،مؤك ًدا أن جامعة حلوان تزخر
بالكوادر الفنية املرشفة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب والخريجني ،حيث
تعد الجامعة جامعة للفنون من الدرجة األوىل الحتوائها عىل أقدم وأعرق الكليات
الفنية .كام أشار سيادته إىل أهمية ورش العمل يف اكساب املهارات ونقل الخربات
واالرتقاء بالذوق العام ،بجانب كون الفنون التشكيلية هي وسيلة لالرتقاء باملجتمع
من خالل إثراء الروح والوجدان والتعبري عن مواطن الجامل واإلبداع .أوضح
الدكتور محمود حامد أن الكلية
قامت بتنفيذ العديد من الفعاليات
الخاصة بنشاط الفنون التشكيلية
باملعرض هذا العام .حيث عقدت
عدة لقاءات مع الدكتور صالح
عناين أستاذ الرسم والتصوير بالكلية
والفنان التشكييل ،تناول فيه تاريﺦ
مرص من خالل منجزاته التشكيلية
والحضارية وأوضح ارتباط املرصي
بنهر النيل ،وشيوع روح السخرية
والدعابة عند املرصي ،مستشه ًدا بنامذج من إبداعاته التشكيلية .كام قدمت الكلية
ورش عمل لرشح أساليب تصميم املشغولة املعدنية واملجوهرات  .قامت الكلية
بتوثيق أنشطتها عرب الرابط ( )https://cairobookfair.gebo.gov.eg/events
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تحت رعاية األستاذ الدكتور /ماجد
نجم رئيس جامعة حلوان أقيمت
احتفالية مبجمع الفنون بالجامعة
نظمها اتحاد طالب جامعة حلوان ،
وأرسة من أجل مرص املركزية مبناسبة
ذكرى  ٣٠يونيو املجيدة ،افتتحها
األستاذ الدكتور /ماجد نجم رئيس
الجامعة ،بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب ،الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،عمداء الكليات ،وذلك مبجمع
الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أرشف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

تﺄهيل البرامﺞ التعليمية بالجامعات
عرض مسرحي لﻄﻼب ﻗسم علوم
املصرية لﻼعتماد
املسرح بكلية اﻵداب
عرض األستاذ الدكتور  /خالد عبد الغفار وزير التعليم العايل والبحث العلمي

تحت رعاية األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ،الدكتورة مها حسنى تقري ًرا حول توجيه وحدة مرشوعات تطوير التعليم العايل للبدء يف طرح الدورة
عميد كلية اآلداب ،وتحت إرشاف الدكتورة دعاء عامر رئيس مجلس القسم األوىل ملرشوع دعم وتأهيل الربامج التعليمية مبؤسسات التعليم العايل لالعتامد

١

وتوجد بقوة عيل معظم لوائح املصنفني الدوليني عىل مستوى العامل ،واستطاعت
أن تحقق منافسة قوية مع الجامعات العاملية الكربى .حيث توىل الجامعة اهتام ًما
كب ًريا بالتصنيف الدويل ،المتالكها اإلمكانات التي تؤهلها إىل أن تكون يف مكانة
متميزة خاص ًة أن بعض كلياتها تحتوى عىل تخصصات فريدة .كام أن الجامعة
تعمل عىل دعم جهود البحث
العلمي والنرش الدويل كنتيجة
لسياسة الجامعة نحو التطوير
املستمر ووضع أآلليات للنهوض
بالبحث العلمي ،وزيادة مخصصاته
ودعم الباحثني يف جميع القطاعات
الطبية والعلمية والهندسية وىف
العلوم اإلنسانية .وتسعى الجامعة
دامئا إىل العمل بكل ما متتلك من
إمكانات لتوجيه األبحاث العلمية إىل مخرجات أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا
عىل االقتصاد والتنمية املجتمعية وتحقيق التنمية املستدامة وتطمح دوما إىل ان
تحقق تقد ًما أكرب من سابقه .أوضح األستاذ الدكتور محمد القصاص أن الجامعة
شهدت تقد ًما ملحوظا يف التصنيفات الدولية العاملية خالل األعوام الثالثة السابقة،
وذلك بوجودها للعام الثاين عىل التوايل عىل الئحة  QSالعاملية منذ الظهور األول
للجامعة يف العام السابق ،موضحا أن تصنيف  QSالعاملي يعد واحدا من أهم
التصنيفات الجامعية عىل مستوى العامل من حيث األهمية والتأثري والذي يقدم
معايري مهمة للتفضيل والحكم عىل الجامعات ومدى جودة الخدمات التعليمية بها.

الدويل ،وذلك يف إطار خطة وزارة التعليم العايل بتطوير املنظومة التعليمية
للوصول للمنافسة العاملية ولضامن مواصلة مسرية التميز والريادة يف مختلف
مجاالت التعليم العايل والتي تسعى إليها القيادة السياسية يف مرص وأفاد التقرير
بأن الدورة األوىل تهدف إىل املساهمة يف تحقيق الوصول مبؤسسات التعليم العايل
وبرامجها الدراسية لالعتامد الدويل ،من خالل خلق بيئة تعليمية متطورة تسمح
بتقديم برامج تعليمية ذات معايري أكادميية مرجعية تحقق مواصفات خريج
مؤهل للمنافسة دول ًيا وبالشكل الذي يشجع عىل جذب الطالب الوافدين للدراسة
مبرص ،وتطوير منظومة التمويل الذايت واالرتقاء بتصنيف الجامعات املرصية.
وأكد سيادته أن وحدة تطوير املرشوعات بدأت يف إجراء خطوات التعاقد عىل
تنفيذ املرشوع يف  12كلية بجامعات (القاهرة وعني شمس واإلسكندرية واملنصورة
وأسيوط ) وذلك لتطوير البنية التحتية للجامعات واسرتاتيجيات وأساليب
التعليم والتعلم وتحديث الربامج التعليمية القامئة وتطوير أنظمة ضامن الجودة
واالعتامد للربامج وفقًا ملعايري أكادميية دولية واالرتقاء بتصنيف الجامعات
املرصية .كام تهدف هذه املرشوعات إىل تأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس
وتحديث أساليب التقييم ونظم االمتحانات مبا يتوافق مع املعايري الدولية
واالرتقاء مبستوى الطالب .استعرض سيادته خطة املرشوع التي تضمنت عقد
بروتوكوالت تعاون مبارش وغري مبارش بني الكليات املعنية والقطاعات اإلنتاجية
والخدمية واملجتمع املدين فيام يخص تطوير العملية التعليمية والربامج األكادميية.
تأهيل الكليات والربامج الدراسية لالعتامد الدويل سوف يكون له أثر إيجايب
عىل جذب الطالب الوافدين للدراسة بكليات الجامعات املرصية التي تتأهل
لالعتامد الدويل ،وأضاف أن هذا التأهيل سيدعم إيجابيًا صورة التعليم الجامعي
املرصي  ،كام انه يرتقى بتصنيف الجامعات املرصية عىل املستوى الدويل.

عقد امتحانات الفصل الدراسي
الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٠
وسط إجراءات احترازية مشددة

دور البحث العلمي يف مواجهة
الشائعات واألخبار املزيفة ىلع
شبكة اإلنترنت
نظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان «دور
البحث العلمي يف مواجهة الشائعات واألخبار املزيفة عىل شبكة اإلنرتنت» ،عرب
برنامج زووم ،تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ،والدكتورة منى
فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،وإرشاف الدكتور
محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا
للبحث العلمي ،ويأيت ذلك تأكيدا ً عىل رضورة النهوض بالبحث العلمي  .أفاد
الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عىل حرص جامعة حلوان عىل عقد ورش العمل
الخاصة بالبحث العلمي بهدف صقل املهارات األساسية التي يحتاجها الباحثون
يف مختلف املجاالت البحثية ،واملساهمة يف خلق مناخ تفاعيل بني الباحثني من
القطاعات املختلفة ،وبناء كوادر بحثية مام ينعكس أثره عىل زيادة عدد األبحاث
العلمية املنشورة دوليًا ،مبا يسهم يف رفع التصنيف الدويل بالجامعة  .أكدت
الدكتورة منى فؤاد عطية أن الجامعة تعمل عىل دعم جهود البحث العلمي
والنرش الدويل ،وذلك ضمن خطة الجامعة التي تهدف إىل الوصول للعاملية ،نتيجة
سياسات الجامعة يف التطوير املستمر آلليات النهوض بالبحث العلمي ،وزيادة
مخصصاته والعمل عىل دعم وتحسني مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة.
تناولت ورشة العمل دور البحث العلمي يف مواجهة الشائعات واألخبار املزيفة
عىل شبكة اإلنرتنت  .سبب اختيار موضوع الورشة هو البيان الصادر عن املركز
االعالمى ملجلس الوزراء والخاص بالتصدي للشائعات ونقل الحقائق  .حيث أظهر
التقرير أن عام  2020كان من أكرث السنوات استهدافاً من الشائعات من بني
األعوام الستة املاضية ،وقد كشف التقرير أن قطاع االقتصاد كان أكرث القطاعات
استهدافًا يليه الصحة والتعليم .خالل ورشة العمل ،تم التطرق إىل الشائعات
العلمية ومواقع التواصل االجتامعي ودور محركات البحث من خالل البحث
الحر وهو برنامج يتيح للمستخدمني البحث عن كلامت محددة ضمن مصادر
األنرتنت املختلفة ،ويتكون محرك البحث من ثالثة أجزاء« :العنكبوت -املفهرس-
الربنامج» ،ولكن ال تستطيع محركات البحث تكشيف سوى ما يقرب من ( ) %١٦
من شبكة االنرتنت بشكل عام .كام تشري اإلحصائيات أن (  ) %٨٧من مستخدمي
االنرتنت قد اعتمدوا عىل االنرتنت يف الحصول عىل معلومة أو خرب علمي أو
للحصول عىل معنى ملصطلح علمي أو للتحقق من دقة معلومة علمية ،من خالل
استخدام محرك البحث «جوجل» والتي ال ميكن التعرف من خاللها عام إذا
كانت املعلومة صحيحة ام ال ،وال ميكن أن تقيم مدى حيادية ومصداقية الكاتب.

تفقد األستاذ الدكتور ماجد
نجم رئيس جامعة حلوان مبنى
االمتحانات يف إطار سلسلة
الجوالت التي يقوم بها سيادته
ملتابعة عملية امتحانات الفصل
الدرايس الثاين للعام الجامعي
 ٢٠٢١-٢٠٢٠وذلك لالطمئنان
عىل سري االمتحانات دون
عوائق تعوق الطالب عن آداء
االمتحانات ىف سهولة ويرس مع
تطبيق اإلجراءات االحرتازية املشددة التي تشمل قياس درجة حرارة الطالب
والحرص عىل وجود املسافات اآلمنة بينهم وقد أكد األستاذ الدكتور ماجد نجم
حرص جامعة حلوان عىل التواصل الدائم واملستمر مع الطالب واالطالع عىل أي
مشكالت قد تواجههم التخاذ التدابري الفورية الالزمة لرسعة حلها ومن جانبهم
أبدى طالب جامعة حلوان سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الجامعة
وحرصها عىل إمتام عملية االمتحانات يف مناخ مناسب صحى وهادئ ومستقر.

جامعة حلوان ضمن  13جامعة
مصرية بالتصنيف العاملي( )Q S

كرمت مؤسسة “ ”QSللتصنيف العاملي للجامعات ،جامعة حلوان إلدراجها
ضمن  ١٣جامعة مرصية يف تصنيف  QSالعاملي ضمن أفضل الجامعات
العاملية ،وذلك بحضور األستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العايل
والبحث العلمي ،واألستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ،واألستاذة
الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،
واألستاذ الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع،
واألستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدويل والدكتورة
هايدى سمري عضو املكتب التنفيذي لوحدة التصنيف الدويل  .أكد األستاذ
الدكتور ماجد نجم عىل أن جامعة حلوان تسري بخطى مدروسة و رسيعة
نحو العاملية ،وأن الجامعة قد حققت تقد ًما ملحوظا يف التصنيفات العاملية،
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رفض نرش الورقة البحثية مواقع النرش الدولية وتتمثل يف عدم احرتام املعايري
الشكلية كﺈفتقار الورقة البحثية إىل أحد العنارص الشكلية الﴬورية ،واكتشاف
محتوى مرسوق من أبحاث علمية سبق نرشها ،إرسال الورقة البحثية إىل أكرث
من مجلة علمية يف الوقت ذاته ،عدم وضوح الجداول و الصور التوضيحية ،إذا
كانت الورقة البحثية جزء من دراسة علمية ألنه يتضح لهيئة التحكيم أن املحتوى
املعروض عىل أنظارهم مبتور من دراسة علمية ،ومستوى اللغة قد تؤدى إىل
رفض الورقة البحثية فيجب أن تكون اللغة التي كتبت بها الورقة البحثية سليمة
واللجوء لخدمات مدقق لغوي محرتف ،لتفادي تكرار نفس األمر مستقبال.

الفائزين بجوائز الدولة التقديرية
والتشجيعية من أساتﺬة جامعة حلوان
قدم األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس
جامعة حلوان و الساده النواب و
العمداء و أعضاء هيئة التدريس و
العاملون والطالب بالجامعة التهنئة إىل
األستاذة الدكتورة زينب سامل وكيل كلية
الفنون التطبيقية األسبق واألستاذ بالكلية
لحصول سيادتها عىل جائزه الدولة
التقديرية يف الفنون ،كام هنئوا األستاذة
الدكتورة رسية صدقي األستاذ بكلية الرتبية الفنية لحصول سيادتها عىل جائزة
الدولة التقديرية يف العلوم االجتامعية وأعرب رئيس الجامعة عن بالﻎ سعادته
بفوز اثنني من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بجوائز الدولة التقديرية ملا قدماه
من إبداعات وجهود متميزة يف مجاالت
تخصصهام ،متمن ًيا لهام مزي ًدا من التقدم
واالزدهار وتقديم املزيد من اإلسهامات
لتطوير املجتمع وخدمته ،وأشار سيادته
إىل أن جامعة حلوان تشهد تطو ًرا كب ًريا يف
العديد من املجاالت ،يتوج هذا التطور
املستمر فوز أساتذة الجامعة بجوائز
الدولة يف مختلف املجاالت وهو ما يؤكد
مكانة و قدرة أساتذة جامعة حلوان عىل
التميز واالنفراد بتخصصاتهم اإلبداعية.
كام قدم األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الساده النواب و
العمداء و أعضاء هيئه التدريس و العاملني و الطالب بالجامعة التهنئة إىل األستاذ
أحمد يحيى بدوى املدرس املساعد بكليه الفنون الجميلة ،و الدارس باسم عبد
الجليل بكليه الفنون الجميلة دارس الدكتوراه
بالكلية لحصولهام عىل جائزة الدوله التشجيعية
يف الفنون  .أعرب رئيس جامعة حلوان عن
فخره وسعادته بفوز أبناء الجامعة بجوائز
الدولة التشجيعية تقديرا ً ملا قدموه يف مجال
الفنون ،متمنيًا لهم مزي ًدا من التفوق ،مؤكدا ً
أنهم ﻤﻧوذج مرشف لتميزهم العلمي والفني
 ،وأشار سيادته أن هذه الجوائز تأﻰﺗ تتويجاً
لجهود جميع أبناء جامعة حلوان يف الكليات
الفنية مبا يتميزون به من إبداعات ملحوظة
يف مجاالت الفنون تنعكس آثارها اإلبداعية الراقية يف نرش الفن باملجتمع بأرسه.

ﻃﻼب كلية التربية بحلوان يصممون
مقاعد من تدوير املﺨلفات
نفذ قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بكلية الرتبية بجامعة حلوان مرشوع
إعادة التدوير بقسم رياض األطفال تحت رعاية الدكتور ماجد نجم ،رئيس
الجامعة ،والدكتور ممدوح مهدي ،نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة ،والدكتور إيهاب
حمزة ،عميد الكلية ،فيام يرشف
عىل املرشوع الدكتورة حنان
كرمية ،وكيل الكلية لشؤون
خدمة املجتمع وتنمية البيئة،
والدكتورة مها فؤاد أبو حطب،
رئيس قسم رياض األطفال.
تم تنفيذ املرشوع من خالل
طالبات الفرقة األوىل بقسم
رياض األطفال ضمن مقرر
املهارات اليدوية والفنية ،وتم خالل املرشوع مراعاة تقسيم الطالب ايل مجموعات
نظرا ً لظروف فريوس كورونا املستجد ،وخالل فعاليات املرشوع تم استخدام مهارة
الرسم والتلوين وفن الديكوباج من خالل توظيفهم يف تلوين الكرايس الخشبية بقسم
رياض األطفال وغرفة السيمينار ومكاتب أعضاء هيئة التدريس وإعادة تدويرها.
أشاد الدكتور ماجد نجم ،رئيس الجامعة ،بالجهود التي أدت إىل خروج هذه
األعامل اإلبداعية التي تعمل عىل خدمة الجامعة وكلياتها واملجتمع من خالل
أفكار إبداعية إلعادة التدوير واالستفادة من املوارد املتاحة بتحويلها إيل مواد
أخرى قابلة لالستخدام بصورة جيدة .وقال الدكتور ممدوح مهدي ،نائب رئيس
الجامعة لشؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،إن القطاع يعمل عىل تحقيق
وتنفيذ كل مايحقق االستفادة الفعالة من املوارد وإعادة استخدامها مرة أخرى
لحاميتها من االستهالك املفرط والحفاظ عىل البيئة وتحقيق التنمية املستدامة.
وأكد الدكتور إيهاب حمزة ،عميد الكلية ،عىل أن الكلية تدعم كافة األفكار
التي من شأنها إحداث تطوير وتغيري واملحافظة عىل البيئة املحيطة ،حيث يقوم
مرشوع إعادة التدوير بدو ٍر هام يف حامية البيئة والحفاظ عىل توازنها  .وتوضح
الدكتورة حنان كرمية ،وكيل الكلية لشؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،أهداف
املرشوع لتحويل بعض املواد غري املستخدمة إيل أشياء قابلة لالستخدام ألن
هناك العديد من املميزات لعملية التدوير منها حامية البيئة واملوارد املتاحة

عملية مراجعة البحوث العلمية
وأسباب رﻓﺾ النشر لبعﻀها

تحت رعاية األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ،واألستاذة
الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،
وإرشاف األستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث
العلمي ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.
حرصت الجامعة عىل تنظيم العديد من اللقاءات العلمية وورش العمل ( عرب
الزوم) التي تساهم يف دعم منظومة البحث العلمي ،حيث يعد البحث العلمي
هو املدخل الحقيقي والصحيح لتنمية املجتمع لدوره الفاعل يف تحقيق التنمية
البرشية املستدامة ،ومساهمته يف ترسيﺦ لبنات التنمية ببالدنا ويدفع إىل اإلبداع
واالبتكار ومتكني مقومات التميز يف البحث العلمي .كام تؤدى عملية النهوض
بالبحث العلمي إىل تحقيق مراكز متقدمة لجامعة حلوان يف التصنيفات الدولية
أوضح أ.د/محمد القصاص خالل ورشة العمل التعريف بعملية املراجعات يف
البحث العلمي وهى عملية تدقيق وفحص تجرى وتتم عىل األعامل البحثية،
ويحاول تحديد وتقييم وانتقاء وتحضري كل الدالئل العلمية ذات الجودة العالية
حول ذلك املوضوع ،وأيضا البحث فيام قد تم نرشه حول املوضوع ومحطات
وصول العلم فيه .أضاف سيادته أن املراجعات تتم من حيث طبيعة املنهج
العلمي الذي تم استخدامه ،ورصد املالحظات ومعرفة جوانب القصور يف املقال
العلمي أو الورقة البحثية وكيفية حلها ومعالجتها .كام استعرضت الورشه أسباب

تهنئه للدكتورة /وسام لحصولها ىلع
رخصة مزاولة مهنة اخصائي مراﻗﺐ
وتوكيد الجودة

حصلت الدكتورة وسام درويﺶ مدير وحدة جودة النظم اإلدارية عىل
شهادة مزاولة مهنة اخصاﻰﺋ مراقب وتوكيد الجودة ىف مجال جودة النظم
اإلدارية بعد اجتيازها دورة تدريبية باملعهد القومى للجودة بنجاح
واجتياز االختبار النهاﻰﺋ واملقابلة الشخصية وذلك ىف يونيو 2021م .
سيادتها تعد اول من حصل عىل هذه الرخصة عىل مستوى جامعة حلوان .
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عىل جذب الطالب الوافدين  .وتلتزم الجامعة بتوفري سبل الدعم املختلفة للطالب
وتشجيع األنشطة الطالبية وتكفل مشاركة الطالب يف صنع القرار  ،وتدعم استمرارية
التواصل مع الخريجني .
 -7التعليم :
تقدم الجامعة برامج تعليمية متنوعة مبا يتفق مع رسالتها وأهدافها ومبا يلبي
احتياجات املجتمع ومتطلبات سوق العمل .
 -8البحث العلمي واألنشطة العلمية :
للجامعة خطة بحثية معتمدة تسهم يف تحقيق رسالتها وتخدم التوجهات القومية
وتعكس األحتياجات املجتمعية  ،وتحرص الجامعة عىل توفري وتنمية موارد البحث
العلمي املالية واملادية ودعم الباحثني مبا يحقق خططتها البحثية  ،وتشجيع التعاون
واملشاركة بني التخصصات املختلفة يف مجال البحوث ومشاركة الطالب يف املجال
البحثي  ،وتراقب األلتزام بأخالقيات البحث العلمي وتحمي امللكية الفكرية وتخلق
مناخا داعام لألنشطة العلمية واألبتكار .
 -9املسئولية املجتمعية والتنمية املستدامة :
تعمل الجامعة عىل تحديد اولويات مجتمعها وتلبية احتياجاته وتعمل عىل تنميته ،
وتفعل املشاركة املجتمعية يف صنع القرار ويف أنشطتها املختلفة وتحرص عىل قياس
أراء املجتمع عن الخدمات واألنشطة التي تقدمها واألستفادة من النتائج يف تطوير
أدائها .
 -10ادارة الجودة والتطوير :
للجامعة نظام الدارة الجودة توفر له سبل الدعم  ،وتلتزم باجراء تقويم ذايت شامل
ومستمر ،وتستعني باملراجعات الداخلية والخارجية لضامن جودة األداء  ،وتستخدم
نتائج التقويم واملراجعة يف تطوير األداء  ،ويشجع مركز الجودة بالجامعة عىل تبادل
الخربات والتعاون بني وحدات الجودة باملؤسسات التابعة  ،،وتشجع أدارة الجامعة
املؤسسات التابعة عىل التقدم لالعتامد وتدعيمها الستيفاء متطلباتها .

تهنئه لكلية التربية لحصولها ىلع
األعتماد املؤسسي

تهنئ اإلدارة العليا بالجامعة برئاسة سعادة ا.د /ماجد نجم وأ.د /هناء ممحمد
الحسينى مديرمركز ضامن الجودة سعادة ا.د/
ايهاب حمزة عميد كلية الرتبية وجميع قيادات
الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب
عىل ما بذلوه من جهد صادق والذى كان له
مردود ايجاىب ىف حصول الكلية عىل اإلعتامد
املؤسىس من الهيئة القومية لضامن جودة
التعليم واإلعتامد .حيث اصبح عدد كليات
الجامعة الحاصلة عىل اإلعتامد املؤسىس هو (11
كلية) ،اضافة اىل تجديد اإلعتامد للمرة الثانية لكلية الرتبية الرياضية للبنات.
كام تنتظر كليية الخدمة اإلجتامعية وكلية الصيدلة وبرنامج الغزل والنسبج
بكلية الفنون التطبيقية قرار الهيئة القومية بتجديد اإلعتامد للمرة الثانية
بعد امتام زيارة املراجعة الخارجية
لهم ،و تنتظر ايضا كلية الرتبية
الفنية قرارالهيئة القومية لإلعتامد
املؤسىس بعد أن أنهت زيارة املراجعة
الخارجية .تتطلع اإلدارة العليا
للجامعة ىف املستقبل القريب من
التأهيل لإلعتامد الجامعة مبشيئة الله.

معايير أداء املعلم الجامعى

معايير اعتماد الجامعات

يعد مستوى األداء التعليمى للمعلم الجامعى محكا أساسياً للحكم عىل مدى
جودة الخدمات التى تقدمها املؤسسات التعليمية  ،لذا فقد ارتأت الهيئة
القيام بتحديد إطار مرجعى ملعايري املامرسة األكادميية للمعلم الجامعى
تقوم عىل أساسه مؤسسات التعليم العاىل بتطوير األداء املهنى ملعلميها
املجال األول  :التعليم
املعيار األول  :متكن املعلم الجامعى من املحتوى العلمى ملجال تخصصه.
املعيار الثاىن  :متكن املعلم الجامعى من التخطيط الجيد لعملية التعليم .
املعيار الثالث  :متكن املعلم الجامعى من طرق التعليم املختلفة
املعيار الرابع  :متكن املعلم الجامعى من مهارات التعليم املختلفة .
املعيار الخامس  :متكن املعلم الجامعى من مهارات إدارة املوقف التعليمى.
املعيار السادس  :متكن املعلم الجامعى من مهارات عملية التقويم .
املعيار السابع  :متكن املعلم الجامعى من تخطيط وإدارة الربامج التعليمية وتطويرها
املعيار الثامن  :متكن املعلم الجامعى من مهارات ووسائل دعم الطالب األكادميى
واالجتامعى واملشاركة بفاعلية ىف أنشطتها .
املجال الثاىن  :البحث العلمى
متيز املعلم الجامعى كباحث علمى ومتكنه من استخدام مهارات البحث ىف مجال
تخصصه .
املجال الثالث  :خدمة املجتمع
املعيار األول  :مساهمة املعلم الجامعى ىف تطوير البيئة املحلية واملجتمع .
املعيار الثاىن  :التزام املعلم الجامعى بالقيم واألعراف االجتامعية والدينية والجامعية .

ترتكز عملية تقويم واعتامد الجامعات عىل  10معايري وضعتها الهيئه القومية
لضامن جودة التعليم واألعتامد يف الدليل الذي صدر عام  2017وهذه املعايري تتضمن
مجموعة من العنارص تعرب بدقة عن مضمونه املستهدف يف القياس والتقويم .
 -1التخطيط االسرتاتيجي :
للجامعة رساله ورؤيه واضحتان ومعلنتان  ،شارك يف وضعهام األطراف املعنية  ،وتعربان
عن دورها التعليمي والبحثي واملجتمعي ولها خطة اسرتاتيجية تتوافق مع أهداف التنمية
املستدامة  ،تتضمن أهدافا محددة قابلة للقياس  ،وخطط تنفيذية مفصلة تتابع الجامعة
تنفيذها وفق مؤرشات اداء محددة  ،وتعمل الجامعة عىل التحسني املستمر لوضعها التنافيس
 -2القيادة والحوكمة واألدارة الذاتية :
للجامعة هيكل تنظيمي ميكنها من تحقيق رسالتها ولها مجالس حاكمة تلتزم
بالشفافية  ،واملصداقية والنذاهة وأعامل املسائلة واملحاسبة  ،وتضمن األلتزام
باألخالقيات املهنية انطالقا من القيم الجوهرية املعلنة للجامعة .وتتمتع
الجامعة باالستقاللية التنظيمية واالدارية واملالية واألكادميية ولها قيادات
مؤهلة  ،يتم اختيارها وتنمية قدراتها وتقييم ادائها وفقا ملعايري موضوعية .
 -3الجهاز االداري :
للجامعة جهاز اداري مالئم لحجم وطبيعة نشاطها ويتسم بكفاءة األداء مبا يدعم
تحقيق رسالتها واهدافها  ،وتحرص الجامعة عىل دعم وتنمية أفراده وتلتزم بتقييم
أدائهم وضامن قياس ارائهم .
 -4املوارد املالية واملادية والبنية التكنولوجيه :
املجال الرابع  :الجوانب اإلدارية والتنمية املهنية
للجامعه موارد مالية ومادية وبنية تكنولوجية مالمئة لطبيعة نشاطها وحجمها  ،مبا
ميكنها من تحقيق رسالتها واهدافها  ،وتحرص الجامعة عىل كفائة استخدام تلك
املعيار األول  :امتالك املعلم الجامعى ملهارات اإلدارة والقيادة الناجحة .
املوارد وتنميتها .
املعيار الثاىن  :تحمل املعلم الجامعى ملسئوليات التنمية املهنية .
 -5أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة :
توفر الجامعة العدد الكايف واملؤهل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مبا يتناسب
أسرة تحرير النشرة
مع متطلبات الربامج التعليمية املقدمة والعملية البحثية وميكنها من تحقيق رسالتها
رئيس التحرير :أ.د/هناء محمد الحسيني
وأهدافها  ،وتراعى الحفاظ ىعىل التدرج الهرمي يف الدرجات داخل املؤسسات التابعه
هيئة التحرير:أ.د /هناء محمود فهمى
لها  .وتعمل الجامعة عىل دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعىل تنمية قدراتهم
أ/ياسمني إبراهيم الدسوقي
وتتابع تقييم ادائهم وقياس ارائهم .
أ /إميان أحمد مجدى
 -6الطالب والخريجون :
أ /رنا عيل محمود
للجامعة سياسات وقواعد عادلة ومعلنه لقبول الطالب يتم مراجعتها دوريا  ،وتعمل
أ /أحمد حمدي أحمد
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