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فاعليات وحدة جودة النظم اإلدارية مشاركة قوية وفعالة لجامعة حلوان
يف املؤتمر التاسﻊ ملكافحة الفساد
يف جامعة حلوان
بشرم الشيخ

تحت رعاية أ.د /ممدوح محمود
كان لجامعة حلوان حضور قوى وفعال ىف املؤمتر التاسع ملكافحة الفساد الذى
مهدي رئيس الجامعة وإرشاف أ.د/
انعقد برعاية مكتب األمم املتحدة ملكافحة الجرمية واملخدرات UNODC
هناء محمد الحسيني مدير مركز
وتنظيم هيئة الرقابة اإلدارية املرصية ىف مدينة السالم برشم الشيخ  ،حيث
ضامن الجودة وممثل اإلدارة العليا
شارك أساتذة جامعة حلوان بقيادة األستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل
للجودة نظمت وحدة جودة النظم
رئيس الجامعة يف الجلسات التحضريية التي اقيمت عيل هامش املؤمتر عن
اإلدارية مبركز ضامن الجودة عىل مدار
مكافحة الفساد يف التعليم العايل والتعليم العام  ،وبحضور كال من الدكتورة
يومني متتاليني (الثالثاء واألربعاء :
حنان مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومنسق الجامعة لدي هيئة الرقابة
١٦و ١٧نوفمرب 2٠2١م) ورشتى عمل
اإلدارية ،الدكتورة لبني شهاب بكلية الرتبية ونائب مدير مكتب العالقات الدولية،
 .الورشة األوىل ملسئويل ضامن الجودة
واألستاذة الدكتورة امل ابو طبل االستاذ بكلية الحاسبات والذكاء االصطناعى
واملراجعني الداخلني من أعضاء الجهاز
ووكيل الكلية .اوضح األستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة
االدارى بالجامعة والذى بلﻎ عددهم (
أهمية مكافحة الفساد ورضورة تطبيق معايري النزاهة والشفافية والحوكمة التى
 43عضو) بعنوان "استعراض ومناقشه
تعد من أساسيات الحياة املؤسسية يف التعليم العام والتعليم العايل بالجامعات
املالحظات وحاالت عدم املطابقة
حيث تحرص الجامعة عىل تطبيق هذه املعايري واملبادئ يف إطار االسرتاتيجية
التى وردت بتقرير زيارة املراجعة
الوطنية ملكافحة الفساد ،كام رشعت الجامعة ىف اتخاذ العديد من اإلجراءات
الخارجية إلعادة منح شهادة األيزو".
حيث قامت الدكتورة وسام درويش مدير الوحدة خالل الورشة باستعراض اإلدارية وتفعيل التحول الرقمى مبا يحقق النزاهة والشفافية يف أرجائها.
ما جاء من مالحظات بالتقرير كام قامت ايضا برشح تفصيىل لنامذج مؤرشات
قياس األداء واملخاطر وذلك استعداد ملتابعة تطبيقها باإلدارات ضمن
متطلبات علوم حلوان تناقﺶ التﻐيرات املناﺧية
تطبيق مواصفة األيزو  2015 : 9001وإغالق حاالت عدم املطابقه متهيدا
للتنسيق لتنفيذ برنامج املراجعة الداخلية املزمع بدء تنفيذه ىف األسبوع األخري والتنمية املستدامة وتطلق مبادرة
من شهر ديسمري  . 2021الورشة الثانية بعنوان "استعراض الضوابط واإلرشادات
التحول اﻷﺧضر
واآلليات التي سوف تتبع يف عملية املراجعة الداخلية " ،حرضها عدد  25عضو
من أعضاء فريق املراجعيني الداخليني ،وتم خاللها استعراض جدول املراجعة
الداخلية املعتمد ىف مجلس الجامعة لشهر نوفمرب 2021م  .استعرضت د /وسام نظمت كلية العلوم بجامعة حلوان عىل هامش "اليوم البيئي لكلية العلوم" ورشة عمل
درويش خالل الورشة أهم الضوابط والتعليامت الواجب أتباعها أثناء املراجعة عن التغريات املناخية والتنمية املستدامة بعنوان "مبادرة الكلية للتحول األخرض" ،تحت
الداخلية ودور فريق املراجعة وكيفية تنفيذ برنامج املراجعة باإلدارات (لعدد رعاية األستاذ الدكتور ممدوح مهدي ،القائم بعمل رئيس الجامعة ،واألستاذ الدكتور
 34ادارة مركزية ) بكفاءة وبشكل إيجايب ىف اطار التوقيت الزمنى املخطط .عامد أبو الدهب عميد الكلية ،واألستاذة الدكتورة منى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون

التعليم والطالب ،وإرشاف األستاذ الدكتور محمد صديق وكيل الكلية لشئون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة ،أدار الورشة الدكتورة نوران سالمة مدرس الجيوفيزياء بالكلية،
طالب ذوى الهمم بجامعة حلوان
بحضور خبري التنمية املستدامة أحمد عيل معوض .اشار األستاذ الدكتور ممدوح مهدي
يحصدون  5ميداليات ببطولة تنس أن االقتصاد األخرض هو واحد من أهم األدوات املتاحة لتحقيق التنمية املستدامة وقد
بدأت دول العامل يف التوجه إىل تبني الفكرة كاسرتاتيجية جديدة لتقليل املخاطر البيئية
الطاولة "الشهيد الرفاعي"
املرتبطة باالقتصاد ،حيث يعمل االقتصاد األخرض عىل تحقيق التنمية املستدامة دون أن
تؤدي تلك التنمية إىل حالة من التدهور البيئي ،وبدأت مرص يف التوجه نحو االهتامم
شارك منتخب جامعة حلوان يف بطولة
بهذا النوع من االقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية يف خطط التنمية الشاملة التي
تنس الطاولة للجامعات واملعاهد العليا
تجرى عىل أرض الوطن ،وذلك من خالل تنفيذ العديد من املرشوعات التي تتناسب مع
التي اقيمت ضمن منافسات النسخة 49
األولويات االقتصادية والبيئية للدولة .وأوضح الدكتور عامد أبو الدهب أن الورشة تناولت
من دورة الشهيد الرفاعي تحت رعاية
أهمية قضية تغري املناخ بالنسبة لالقتصاد املرصي ،وتناولت جهود الدولة يف العمل عىل
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم
دعم جهود التحول األخرض واالستدامة يف مرص ،من خالل تحديث اسرتاتيجية التنمية
العايل والبحث العلمي ورئيس االتحاد
املستدامة »رؤية مرص  ،«2030وتطبيق معايري االستدامة البيئية ،كام تضمنت التعرف
الرياﴈ للجامعات ،ومبشاركة 200
طالب وطالبة ميثلون  29جامعة .حصل
عىل مشكلة املخلفات العضوية والزراعية وحجم الكارثة وكيفية االستفادة منها ،وكذلك
منتخب جامعة حلوان لتنس الطاولة
التعرف عىل مشاكل الزراعة باستخدام األسمدة الكياموية ،و التعرف عىل الفرق بني
عىل ثالث ميداليات ذهبيه وميدالية فضية وعدد  2ميدالية برونزية يف بطوله الشهيد الزراعة باستخدام األسمدة الكياموية واألسمدة العضوية ،ودور إعادة تدوير املخلفات
الرفاعي ال 49وذلك بعد مشاركة ُمتميزة للمنتخب يف البطولة تحت رعاية األستاذ العضوية والزراعية يف مواجهة التغريات املناخية ،باإلضافة إىل دور إعادة تدوير املخلفات
الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور حسام رفاعي العضوية والزراعية يف تطبيق أهداف التنمية املستدامة  2030ورؤية مرص .2030
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .حيث أعرب األستاذ الدكتور ممدوح
مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة عن سعادته بالطلبه والطالبات الذين مثلوا جامعة
حلوان يف البطولة من ذوي الهمم وعىل التمثيل املتميز اثناء البطوله والصوره املرشفه مبادرة الجامعة الخضراء إلنشاء
التى ظهروا بها امام الجامعات املرصيه ،متابعا إن الجامعة نحرص عىل دعم
ورعاية وحدة إدارة مخلفات بجامعة حلوان
الطالب وتوفري املتطلبات الالزمة لهم من أجل املشاركة يف االنشطة ،ودمجهم مع
زمالءهم دون متيز .أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب ان الجامعة تويل إهتامماً كبريا ً باألنشطة الرياضية التي تساهم يف الحفاظ تسعى وزارة البيئة ،إلنشاء وحدة إدارة للمخلفات بجامعة حلوان ،ضمن فعاليات وزارة
عىل صحة الطالب والحالة النفسية لديهم ،واستغالل طاقات الشباب االستغالل األمثل ،البيئة "الجامعى الخرضاء" للتأكيد عىل دور الطالب يف الحفاظ عىل البيئة ،واملشاركة
مضيفاَ أن طالب جامعة حلوان عىل أتم االستعداد للمشاركة يف جميع البطوالت املجتمعية بها .نظمت الوزارة ندوة بكلية الصيدلة بجامعة حلوان ،حول أهمية تدوير
الرياضية ومتثيل الجامعة يف جميع املحافل املحلية والدولية ويف جميع املجاالت .املخلفات  .خالل الندوة التى نفذها فريق من جهاز تنظيم إدارة املخلفات بوزراة البيئة

١

تم تعريف هيئة التدريس
بأهمية منظومة إدارة
املخلفات ،وآليات تنفيذها
ودور كل فرد ىف املجتمع ىف
فاعليتها واستدامتها ،مع إلقاء
الضوء عىل الصلة الوثيقة بني
اإلدارة املتكاملة والتخلص
اآلمن من املخلفات ومواجهة
آثار التغريات املناخية.

إعالن نتيجة إنتخابات االتحادات
الطالبية بجامعة حلوان للعام
الجامعي 2021-2022م

استضافت جامعة حلوان اجتماع
اللجنة التنفيذية للتدريب ىلع
تكنولوجيا املعلومات بالجامعات
املصرية

فازت أرسة من أجل مرص املركزية بجامعة حلوان بجميع املقاعد بانتخابات االتحادات
الطالبية جامعة حلوان  .كام انتخب للعام الثاىن عىل التواىل الطالب عىل السيد رئيسا
التحاد طالب جامعة حلوان والطالبة يارا هاين نائبا بانتخابات االتحادات الطالبية للعام
الجامعي  .2021-2022اشار األستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة
أن املشاركة يف انتخابات االتحادات الطالبية تأيت انعكاساً لوعي الطالب بحقوقهم يف
إختيار من ميثلهم يف حرية تامة ،كام أن املشاركة يف انتخابات االتحادات الطالبية تأيت
انعكاساً لوعي الطالب بحقوقهم يف اختيار من ميثلهم يف حرية تامة ،مؤكدا عىل ثقة إدارة
الجامعة الكاملة ىف قدرة ابنائها اعضاء االتحاد عىل تحقيق كل ما يصب ىف مصلحة زمالئهم
ومتثيل جامعتهم ىف مختلف املجاالت ،باإلضافة إيل دعم زمالئهم باألنشطة األكادميية
واألنشطة الطالبية التى تساهم ىف تنمية املهارات وتبادل الخربات ،موضحا أن اتحاد
الطالب هو قناة الربط بني طالب الجامعة وإدارة الجامعة وكلياتها  .وجه األستاذ الدكتور
حسام رفاعي الشكر لكل من ساهم يف إخراج العملية االنتخابية التحادات الطالبية بهذه
الصورة املرشفة حيث متت العملية االنتخابية وسط أجواء تتسم بالشفافية والحيادية .

استضافت جامعة حلوان يوم
الثالثاء املوافق  21ديسمرب
اجتامع اللجنة التنفيذية للتدريب
عىل تكنولوجيا املعلومات
بالجامعات املرصية ومركز
الخدمات اإللكرتونية واملعرفية
باملجلس األعىل للجامعات،
وذلك يف إطار التعاون املثمر
بني جامعة حلوان واملجلس
األعىل للجامعات ،وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل
رئيس الجامعة ،وبحضور األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث ،وإرشاف األستاذ الدكتور أحمد مصطفى السيد سليامن
مدير التدريب عىل تكنولوجيا املعلومات ومسئول شهادة أساسيات التحول الرقمي
( )FDTCبجامعة حلوان .اقيم االجتامع مبشاركة مديري التدريب بالجامعات
املرصية واملؤسسات املشاركة يف تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي وبحضو ٍر من
اتفاقية تعاون بين جامعة
املجلس األعىل للجامعات بحضور كل من :الدكتور رامي إسكندر نائب مدير مركز
الخدمات اإللكرتونية واملعرفية باملجلس األعىل للجامعات ،والدكتور محمد حسن حلوان وكازان الروسية فى الذكاء
جاد الله مدير الوحدة املركزية للتدريب عىل تكنولوجيا املعلومات باملجلس
األعىل االصطناعي واملعلوماتية الطبية
للجامعات ،وحرض من جامعة حلوان :الدكتورة منى نرص املدير التنفيذي للمعلومات
بجامعة حلوان ،والدكتور أحمد مصطفى السيد سليامن مدير التدريب عىل تكنولوجيا
استقبلت جامعة حلوان برئاسة األستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل
املعلومات ومسئول شهادة أساسيات التحول الرقمي ( )FDTCبجامعة حلوان .رئيس الجامعة وفد من جامعة كازان الفيدرالية الروسية وذلك لبحث أوجه التعاون

بني الجامعتني ىف املجاالت البحثية والعلمية املشرتكة ،وأستقبل الوفد األستاذة
الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،واألستاذ
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ،وحرض
اللقاء ايضا من جامعة حلوان األستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية اآلداب،
واألستاذ الدكتور أسامه إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي .ضم وفد
جامعة كازان الربوفيسور تيمريخان أليشيف نائب رئيس الجامعة الروسية للشؤون
الدولية والدكتورة أوكسانا بوليأكوفا نائب مدير الشؤون الدولية ،والدكتور محمود
شاهني الباحث يف جامعة كازان .شهدت فعاليات اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بني
الجامعتني حيث يشمل التعاون عدة مجاالت منها الذكاء االصطناعي ،واملعلوماتية
الطبية ،اللغة الروسية وآدابها ،الرتبية وإعداد املعلم ،العلوم الطبية ،السياحة
والرتاث ،االقتصاد ،الفنون وربطها بقطاع الصناعة  .أكد الستاذ الدكتور حسام
رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب عىل إمكانية تطوير برامج
دولية مشرتكة وتعزيز التبادل الطاليب بني الجامعتني ،ملا له من أهمية كبرية ودور
بارز ىف مد جسور التواصل مع الرشكاء الدوليني مبا يتيح فرص تطوير برامج دولية
مشرتكة ،ويعزز الرشاكات الدولية مبا يسهم يف تعزيز التواجد الدويل لجامعة حلوان.

انطالق املنتدى العاملى للتعليم
العالى والبحث العلمى بالعاصمة
اإلدارية

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السييس باإلضافة إىل مشاركة عدد من دول العامل اإلسالمى،
بالتزامن مع استضافة مرص للدورة الرابعة عرشة للمؤمتر العام ملنظمة اإليسيسكو والدورة
الثانية واألربعني للمجلس التنفيذى للمنظمة .انطلقت خالل الفرتة من  8إىل  10ديسمرب
فعاليات النسخة الثانية من املنتدى العاملى للتعليم العاىل والبحث العلمى (،)GFHS
بعنوان "رؤية املستقبل بالعاصمة اإلدارية الجديدة  .أشار األستاذ الدكتور خالد عبد
الغفار -وزير التعليم العاىل إىل أن املنتدى تناول عددًا من املحاور ،من أهمها :مستقبل
العمل ،إعداد وتأهيل الطالب وشباب الباحثني لوظائف املستقبل ،احتياجات أسواق
العمل املحلية والدولية ىف ظل تداعيات جائحة كورونا ،والتغريات الرسيعة ىف مهارات
التوظيف والطلب عىل سوق العمل ،التى فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة،
مدى جاهزية مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.
شارك ىف املنتدى عدد من الجامعات العاملية املرموقة والجهات واملنظامت الدولية،
ومن أهمها :جامعات جورج واشنطن ،وهارفارد ،ووالية أريزونا ،وفريجينيا ،وتشامبان،
ومعهد بوسطن العاملي بالواليات املتحدة األمريكية ،وجامعة سابينزا روما بإيطاليا،
والكلية امللكية للجراحني باململكة املتحدة ،وجامعة لينكولن بإنجلرتا ،وجامعة سيبيو
برومانيا ،وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا ،وجامعة بوتسدام األملانية ،باإلضافة إىل
عدد من املنظامت والجهات الدولية وهى :اليونسكو ،واإليسيسكو ،والبنك الدوىل،
واملجلس الوطنى للتقويم واالعتامد ( ،)NAACواملاجنا كارتا  ،Magna Chartaومنظمة
 Courseraلبناء املهارات والقدرات ،وكذلك النارش العاملى .Elsevier، Knowledge E
كام ينظم عىل هامش املنتدى معرض يضُ م العديد من امل ُشاركني من مختلف
الجامعات الحكومية والخاصة والدولية ،والرشكات التكنولوجية امل ُتخصصة يف
التعليم والبحث العلمي ،باإلضافة إىل العديد من امل ُنظامت الدولية ،وجهات
التمويل ،كام حرض املنتدى خرباء من األكادمييني واملهنيني وممثيل املنظامت
الدولية ،ورجال األعامل والشباب ،وكذلك العديد من الشخصيات العامة.
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والقوافل التنمويه التي تلبي احتياجات املجتمع وتساهم يف حل مشكالته .نظ ًرا ألن
الشباب هم أكرث فئة مستهدفة من التيارات اإلرهابية ،فالبد من تحصينهم مبجموعة
من الوسائل منها تزويدهم بالعلم النافع الذي يعصمهم من املفاهيم املغلوطة ،تربيتهم
عىل التجرد من أجل الحق وفضل الرتاجع عن الخطأ وعدم التمسك بالباطل ،تربيتهم
عىل تقدير نعمة األمن واملحافظة عليه وعدم اإلخالل به ،تنمية مهارات التفكري السليم
وإحاطتهم باألحداث عىل املستوى املحيل والدويل وحجم اإلنجاز الذي يتم من خالل
الدولة من مرشوعات كربى مل تحدث يف التاريخ املعارص ،تربيتهم عىل مبدأ التحري
والتدقيق وعدم االنسياق وراء الشائعات املغرضة واملعلومات املغلوطة ،إرشادهم
إىل حسن استخدام املواقع اإللكرتونية ومتابعة مصادر املعلومات من هذه الشبكات.
تضمن امللتقي مناقشة مجموعة من املحاور واملوضوعات عن دور الجامعات ىف مواجهة
مشكالت االرهاب والتطرف الفكرى حيث تأيت مؤسسات التعليم يف مرتبة متقدمة ضمن
االسرتاتيجية الشاملة التي تتبناها مرص يف مواجهة التطرف واإلرهاب ،ليس فقط ألنها
تقوم بدور رئييس يف تحصني الطالب ضد الفكر املتطرف ،وإمنا أيضاً ألنها تتعاون مع باقي
مؤسسات املجتمع األخرى ،األرسة واإلعالم واملجتمع املدين والقطاع الخاص ،يف مواجهة
التطرف واإلرهاب ،وبالشكل الذي يعزز من الجهود الحكومية يف هذا الشأن ،حيث
يشكل اإلرهاب تحدياً أمنياً وفكرياً وسياسياً يف ظل الظروف التي متر بها املنطقة العربية
واإلسالمية والعامل ،وهو أمر يتطلب تضافر جهود مختلف املؤسسات املجتمعية ومنها
الجامعات بوصفها مؤسسات علمية ومنارات فكرية لها رسالة بتزويد الطالب بالعلم
واملعرفة وخدمة املجتمع وتوعيتهم ووقايتهم من املنظامت اإلرهابية والتطرف الفكري.

مؤتمر دولي "السياحة الرياضية
املستدامة يف مصر" ..بجامعة
حلوان
نظمت الجامعة األملانية
كيمنتز بالرشاكة مع جامعة
حلوان حيث عقد املؤمتر
ضمن فعاليات املرشوع
الدويل للسياحة الرياضية
املمول من الهيئة األملانية
للتبادل العلمى ،DAAD
من خالل كليتى السياحة
والفنادق والرتبية الرياضية للبنات بالقاهرة املؤمتر الدويل الثالث وعنوانه" السياحة
الرياضية املستدامة ىف مرص" ،وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم
بعمل رئيس الجامعة وبحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث األستاذة
الدكتور منى فؤاد عطية ،واالستاذة الدكتورة ميادة بالل مدير مكتب العالقات الدولية
واالستاذة الدكتورة أمل رياض عميد كلية الرتبية الرياضية للبنات بالقاهرة وعدد من
أساتذة الكليتني والباحثني وطالب البحث املرصيني واألجانب .تضمنت جلسات املؤمتر
إلقاء الضوء عىل أهمية السياحة الرياضية املستدامة ومستقبلها ،ودور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ىف تعزيز السياحة الرياضية ،وفرص تعزيز السياحة الرياضية
املستدامة ىف مرص وإمكانية التسويق ألنشطتها .خالل الجلسة االفتتاحية التي ضمت
مشاركني من الصناعة ،تم رسم خارطة الطريق لدعم هذا النمط املتميز من السياحة
يف ظل الحفاظ عيل استدامة املقصد السياحي املرصي من خالل ربط الربامج األكادميية
بالصناعة .أوضح الستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أهمية
هذه اللقاءات العلمية واملؤمترات التي تهدف اىل تحقيق التعاون املشرتك وتبادل
الخربات بني املتخصصني والباحثني يف املجاالت املختلفة ،خاصة يف ظل االهتامم الكبري
بالسياحة يف مرص ورضورة الرتويج لكافة املقاصد السياحية فهي واجهة مرص ومن أهم
مصادر الدخل القومي .كام أشادت األستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث بالتعاون املثمر بني جامعة حلوان وجامعة كيمنتز األملانية
من خالل مرشوع مشرتك يستهدف بناء قدرات أعضاء املجتمع الجامعى وتعزيز فرص
التعاون البحثى والتدريىس ىف مجال السياحة الرياضية املستدامة بتطوير برامج دولية
مشرتكة  .خالل جلسات املؤمتر عرض الباحثون وأعضاء هيئة التدريس من الجامعتني
عددا من االبحاث العلمية التي تتناول االبعاد املختلفة للسياحة الرياضية املستدامة.

تجديـــد اعتمـــاد معمـــل قيـــاس
جـــودة العمليـــات الرطبـــة ىلع
املنســـوجات بتطبيقيـــة حلـــوان
حصلت كلية الفنون
التطبيقية جامعة حلوان عىل
شهادة تجديد اعتامد معمل
قياس جودة العمليات الرطبة عىل
املنسوجات بالكلية من املجلس
الوطني لالعتامد ()EGAC
بوزارة التجارة والصناعة عىل
املواصفة القياسية ،ISO 17025
ويستمر إىل أغسطس  .٢٠٢٣هنأ األستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل
رئيس الجامعة كلية الفنون التطبيقية واألستاذة الدكتورة ميسون قطب القائم
بعمل عميد الكلية واألستاذة الدكتورة داليا وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع
وتنمية البيئة بتجديد اإلعتامد ،مؤكدا ً أن جامعة حلوان تهتم بشكل موسع مبنظومة
الجودة واالعتامد ملواكبة التطورات العلمية والعملية لتكون عىل قدر ثقة منتسبيها،
مضيفاً أن كلية الفنون التطبيقية تتميز بكونها أعرق الكليات الفنية عىل مستوى
الوطن العريب .كام هنأ سيادته الكلية لحصولها عىل شهادة تجديد اعتامد برنامج
الغزل والنسيج لدورة ثانية .كام هنأت أ.د /هناء محمد الحسينى مدير مركز ضامن
الجودة الكلية وقيادتها عىل النجاحات التى حققتها الكلية ىف نظم ضامن الجودة
حيث حصلت الكلية عىل ثالث اعتامدات ىف مجال الجودة  :اعتامد مؤسىس ىف عام
 ،2019تجديد اعتامد برنامج اكادميى  ،تجديد اعتامد معمل بحثى  ،مام يدل اىل
( املؤسسية واألكادميية
التوسع ىف فكر تطبيق مامرسات نظم الجودة واإلعتامد
والبحثية)  .تعد كلية الفنون التطبيقية الكلية الفريدة حتى األن التى حققت هذا
اإلنجاز املتقدم عىل مستوى كليات الجامعة .اضافت ا.د /مدير مركز ضامن الجودة
متنياتها أن يكون ما حققته كلية الفنون التطبيقية ىف مجال تطبيق ملامرسات
الجودة حافز لجميع كليات الجامعة لتحزو حذوها  ،ومتنيات مركز ضامن الجود
بالتوفيق لجميع كليات الجامعة ىف مجال تطبيق مامرسات معايري الجودة واإلعتامد.

دور الجامعات فى مواجهة التطرف
الفكرى ..فى ملتقى بكلية االقتصاد
املنزلى بجامعة حلوان

نظمت كلية االقتصاد
املنزيل جامعة حلوان
تحت رعاية األستاذ
الدكتور ممدوح مهدى
القائم بعمل رئيس
الجامعة ،و األستاذ الدكتور
خالد القاىض عميد كلية
االقتصاد املنزىل ومستشار
رئيس الجامعة للتواصل
املجتمعى امللتقى الثقاىف األول لكلية االقتصاد املنزىل للعام الجامعى 2022 - 2021
تحت عنوان "دور الجامعات ىف مواجهة مشكالت اإلرهاب والتطرف الفكرى"،وذلك
متابعة منظومة التحول الرقمى
ىف إطار توجه جامعة حلوان إىل إقامة سلسلة ملتقيات لتوعية الطالب وشباب أعضاء
بجامعة حلوان
هيئة التدريس بالقضايا القومية التى تشغل الرأى العام .عقد امللتقى بحضور نخبة من
املتحدثني  :األستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة األزهر السابق ،نيافة األنبا
استقبل األستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ،األربعاء10 -
بيمن _ اسقف نقادة وقوص ورئيس دير املالك ميخائيل بنقادة ومقرر لحنة العالقات نوفمرب  2021األستاذ الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العايل للتحول الرقمى
العامة باملجمع املقدس ،الدكتور حمدى عبد الله ابو سنة _ استاذ ورئيس قسم الصحة بالجامعة  .تناولت الزيارة متابعة كافة املوضوعات التكنولوجية بالجامعة  ،وحرض اللقاء
النفسية بالجامعة األمريكية ،الدكتور إسالم شاهني رئيس القسم االقتصادى مبركز املهندس نارص االمري مدير وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العاىل ،األستاذة الدكتورة
الرشق االوسط للدراسات االسرتاتيجية واألمن القومى ،العقيد حاتم صابر  -مستشار منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،واألستاذ الدكتور
األمن القومى .اشار األستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إيل أن حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ،والستاذ الدكتور أسامة امام
الجامعات بإمكانها القيام بدور رائد يف مواجهة اإلرهاب والتطرف بنرشها قيم التسامحً عميد كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي ،واألستاذة الدكتورة منى نرص املدير التنفيذى
والتوافق والتواصل البناء من خالل مناهجها الدراسية ومؤمتراتها وبناء الطالب فكريا ملعلومات الجامعه ،األستاذ الدكتور محمود املسالوى مدير وحدة التخطيط االسرتاتيجي.
وتحصينه ضد اإلرهاب والتطرف الفكري الطالب مع املجتمع من خالل املعسكرات اشار أالستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة إنه ىف ظل التطور
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الرسيع ىف عرص الثورة التكنولوجية التي نعيشها حالياً يأىت هذا التطور استجاب ًة
لتوجيهات القيادة السياسية ىف تحويل الدولة املرصية إىل دولة ذكية تواكب
متطلبات العرص الرقمية ،لذلك كان هناك رضورة ملواكبة جامعة حلوان لهذا التطور،
حيث تحرص جامعة حلوان دامئا عيل اتاحة فرص التدريب لكل منتسبي الجامعة
وتأهيلهم مبا يتواكب مع اتجاهات الدولة ،واسرتاتيجية الجامعة نحو التحول
الرقمي ،وان تخطو خطوات رسيعة يف مجال التحول الرقمي ،لخلق بيئة تكنولوجية
متميزة داخل الجامعة .حيث شملت خطى الجامعة نحو التحول الرقمي الكليات
العلمية وكليات القطاع الطبى .أوضحت األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية أن
هذا اللقاء يأىت إميانا بأهمية التحول الرقمي يف تحسني كفاءة املؤسسات و مواكبة
للخطوات التي تتخذها مرص يف إطار التحول الرقمي ،وتأكيدًا عىل اهميته من
خالل االستثامر يف الفكر وتغيري السلوك إلحداث تغيري جذري يف طريقة العمل..

إىل منتجات قابلة لالستخدام مرة أخرى ،وتقليل استخدام املواد الخام الجديدة ،والحد
من التلوث ،وحامية البيئة ،والحفاظ عىل املوارد الطبيعية ،وتقليل التكاليف .اضافت
األستاذة الدكتورة ميسون قطب عميدة الكلية أن أهمية الورشة تأىت يف إطار أن عملية
تدوير الزجاج وإعادة تصنيعه من األدوات الزجاجية التالفة ،يهدف اىل تقليل التكاليف
التصنيعية وإنتاج منتجات جديدة ذات قيمة جاملية وفنية ،وال يؤثر هذا التدوير
عىل الزجاج حيث أ ّن جودته ونقائه تبقى كام هي حتى وإن أُعيد تدويره طوال العمر.

تنظم كلية الفنون التطبيقية بجامعة
حلوان دورة تدريبية ومعرض فني إلحياء
الصناعات اليدوية املعبرة عن تاريخ القارة
السمراء

جامعة حلوان تنظم مسابقة
"دورى املعلومات العلمية"

شارك عدد من الكوادر
الفنية األفريقية ممثلني لـ
 17دولة أفريقية ىف دورة
تدريبية ومعرض فني
إلحياء الصناعات اليدوية
املعربة عن تاريخ القارة
السمراء ،وذلك تحت
إرشاف أساتذة كلية الفنون
التطبيقية بجامعة حلوان.
حرض الدورة عدد  25فنانًا من دول أفريقية  ،تنوعت املنتجات التي ظهرت يف
املعرض وظهرت فيها الكثري من التفاصيل الخاصة بحضارة كل دولة تابع لها كل
مشارك ،مرتجمني ثقافتهم وتاريخهم إىل أعامل فنية يدوية من لوحات وتحف
ومنحوتات خشبية وغري ذلك لجميع املشاركني يف هذه الدورة التدريبية .أن أبرز الدول
األفريقية التي شاركت باملعرض هى جنوب السودان ومايل -ساحل العاج والجابون
والكامريون وموروتانيا وبوركينافاسو .حملت الدورة التدريبية واملعرض اسم "فن
ابتكار الصناعات الخشبية واألثاث" واستمرت ملدة اسبوعني وأقيمت يف كلية الفنون
التطبيقية جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الخارجية ،والوكالة املرصية للرشاكة من
أجل التنمية .األسبوع األول كان عن الصناعات الخشبية املعتمدة عىل الحرفة اليدوية
والوسائل التقليدية وقام املتدربون بتصميم بعض املنتجات الخشبية التي تم تنفيذها
بورشة الكلية والتي متيزت بالطابع األفريقي امللئ بااللوان والحياة والتفاصيل.
كام زار الوفد األفريقي مركز الفسطاط للحرف التقليدية وتعرفوا عن
فن الخزف واالرابيسك والتطعيم بالصدف والخرط واالوميا والخيامية
أما األسبوع التاين من التدريب تضمن وسائل تنفيذ الصناعات الخشبية
الحديثة واملتطورة والتعرف عىل املاكينات املستخدمة يف الرشكات واملصانع
املرصية يف حالة من تواصل وتبادل الثقافات الفنية بني بالد القارة السمراء

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي باإلدارة العامة لرعاية الشباب
جامعة حلوان يوم األربعاء(  10نوفمرب ، )2021مسابقة "دوري املعلومات
العلمية" عىل مستوى كليات الجامعة .يأىت ذلك ىف إطار اهتامم جامعة حلوان
باألنشطة الطالبية العلمية والتكنولوجية التى تساهم ىف توسيع مدارك الطالب
وإكسابهم خربات عملية تساعدهم عىل املنافسة بقوة ىف سوق العمل .يشارك
يف املسابقة فريقني من كل كلية ،الفريق مكون من ثالث طالب واملسابقة
مقسمة عىل قسمني مسابقة للكليات املتخصصة علمياً والكليات الغري متخصصة.

تنظيم ندوة "الطريق إلى
النجاح"لطالب جامعة حلوان
انطلقت ندوة الطريق إىل النجاح التى هدفت اىل تعميق قدرات الطالب الذهنية
والثقافية ،بإرشاف الدكتور كريم هامم أرسة من أجل مرص ،ومدير معهد إعداد
القادة بوزارة التعليم العايل ،ويارس الجبايل مسئول األرسة ،ومدير رعاية الشباب
بكلية هندسة حلوان ،وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل
رئيس الجامعة والستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب .خالل الندوة أوضح األستاذ حسام هيكل أن الحياة عبارة عن تجارب متعددة
وخربات مرتاكمة ،فال مجال للندم ،مشريا إىل أن التعرض للشدائد هو أكرب دليل عىل
إنسانيتك .دعا األستاذ حسام هيكل ،كل فرد إىل أن يتعلم كيف يحب نفسه ،وال
يعتمد عىل استقاء الحب من اآلخرين؛ ألن ذلك سيؤدي بالرضورة إىل جلد الذات،
مقدما نصيحة لشباب الجامعة :يجب أن تجرب بخاطر نفسك ،مثل جربك لخواطر
اآلخرين ،فكرس الخواطر؛ يعد أكرب الذنوب .كام رسد املتخصص يف علوم تطوير
املوارد البرشية ،خالل الندوة ،بعض تجاربه الشخصية ،وكيف استفاد منها ،كام رسد
خرباته العلمية ودراسته املختلفة .أكد األستاذ الدكتور ممدوح مهدي حرص واهتامم
الجامعة بعقد الندوات التي تساهم يف إعداد الشباب إعدادا سليام ،حيث تعمل
عىل تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية ،فضال عن أن األنشطة الطالبية تنمي
روح املشاركة واإلبداع لدى الطالب ،مبا يجعلهم أكرث تفاعال يف حياتهم ،ويسهم يف
تخريج جيل جامعي قادر عىل تحمل املسؤولية .أكدت األستاذة الدكتورة منى فؤاد
عطية ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،أن الجامعة تحرص عىل تنوع
األنشطة الطالبية التثقيفية التي تساهم يف صقل مهارات الطالب ،وأن أهمية هذه
الندوة تتمثل يف تحقيق التواصل املستمر مع الشباب .اختتم اللقاء بإهداء درع جامعة
حلوان ودرع أرسة من أجل مرص إىل األستاذ حسام هيكل تقديرا ملشاركته بالندوة.

الرئيس السيسي يشيد بآداء فريق
كورال كلية التربية املوسيقية
جامعةحلوان ويدعو لدعم املواهب
يف الجامعات املصرية

شارك فريق كورال كلية الرتبية املوسيقية جامعة حلوان خالل احتفالية جامعة
كفر الشيخ ،التي عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس الجمهورية وأشاد
الرئيس السييس بأداء الطالب بعد العرض الذي قدموه بقيادة الدكتور أحمد عواد،
حيث قدم الفريق عددا من األغنيات واملقطوعات الفنية الوطنية .وجه سيادته
الشكر خالل كلمته اىل الطالب واضاف ان الجامعات مليئة مبواهب جميلة ورائعة .

ورشة عمل عن إعادة تدوير املخلفات
الزجاجية

نظم قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالتعاون
مع قسم الزجاج  ،ورشة إعادة تدوير املخلفات الزجاجية ،وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور
ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ،واألستاذة الدكتورة ميسون قطب القائم
بعمل عميد الكلية ،وإرشاف األستاذة الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة،حيث قدمت الورشة الدكتورة سارة عمرو .أكد األستاذ الدكتور
ممدوح مهدي عىل أهمية الورش الخاصة بالتدوير ملا لها من أهمية يف تحويل املخلفات
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