النشرة الدورية ملركز ضمان الجودة  -جامعة حلوان
اﻟﻌﺪد 39

اﻟﻌﺪد 28

يناير -فرباير2022م

ﺻيدلة حلوان تحصل ىلع جائزة
برنامﺞ »التميز« العلمﻲ

دور جامعة حلوان ﻲﻓ تشجيع
الباحﺜين ىلع اإلبداع واإلبتﮑار

تهنئة من مركز ضامن الجودة بجامعة حلوان مقدمة إىل الدكتور سامح
ﴎور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان واعضاء هيئة التدريس بالكلية  .تعقيبا
عىل حصول الكلية عىل جائزة برنامج " التميز
العلمي " حيث إن الربنامج يتبع ملبادرة
انشأها " بنك املعرفة " بناء عىل توجيهات
الرئيس عبدالفتاح السييس ؛ لتطوير الطب يف
مرص ،وهو ما دفع لتغري لوائح التدريس يف
كلية الصيدلية  .أضاف الدكتور سامح ﴎور
عرب مكاملة فيديو لـ برنامج " من مرص "  ،أن
تطوير التعليم الصيديل شمل التطبيق  ،وليس
فقط تغري اللوائح  ،ومن هنا اطلقت مبادرة
" بنك املعرفة " مع دعم عدد من الخرباء
األجانب .استمرت مدة التدريب يف الربنامج
 8شهور  ،والربنامج كان من أرشاف أطباء يف أمريكا ،وبناء عىل ذلك تم تقيم
الكلية  ،وبناءا عليه حصلت كلية الصيدلة عىل أفضل مشاركة يف التجربة التى
شاركت فيها الجامعات املرصية  ،موضحا أن ردود األفعال حول التعليم الصيديل
كانت جيدة .وأضاف "ﴎور"  ،أن الربنامج دفع الكلية يف التفكري يف اعتامد الربامج
التابعة لها  ،حتى تستطيع أن تكون عىل مستوى املنافسة يف سوق العمل" .

نظمت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية
االفرتاضية بنظام األون الين حول خطة وموضوعات داعمة لﻸبحاث العلمية
وكيفية التقديم للمنح و االرتقاء باملستوى البحثي  ،وذلك تحت رعاية األستاذ
الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعامل رئيس جامعة حلوان ،واألستاذة الدكتورة
منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،وإرشاف
األستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي .رصح الدكتور
ممدوح مهدي القائم بأعامل جامعة حلوان بأن الجامعة تحرص عىل دعم
البحث العلمي ،وتشجيع الباحثني عىل اإلبداع واالبتكار يف البحوث العلمية،
وأوضح أن ذلك يتم من خالل توفري اإلمكانيات الالزمة لتطوير جودة األبحاث
كام وكيفًا ،والرتكيز عىل مجاالت بحثية جديدة .حيث
العلمية املنشورة دوليا ً
تحرص جامعة حلوان عىل رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول املخرجات
البحثية إىل املستوى التطبيقي ،والعميل وتحفيز ومتكني مقومات التميز يف
حلوال للمشاكل التي يواجهها املجتمع  .نظم
البحث العلمي لتوفر مخرجاته ً
املركز كذلك ورشة عمل بعنوان » «Epidemiological Study Designsوهي
ورشة مخصصة للمهتمني باألبحاث اإلكلينيكية وتطرقت الورشة إيل التمييز
بني أنواع الدراسات البحثية ،إىل جانب تحديد العنارص واملكونات وتحليل
نتائج مراقبة الحاالت والدراسة الجامعية ،كذلك تناولت التمييز بني مراقبة
الحاالت والدراسة الجامعية ،باإلضافة إيل تحديد مكونات التجارب الرسيرية
ومراحلها وىف نهاية الورشة تم فتح باب املناقشة واإلجابة عن جميع التساؤالت
من املشاركني .أشاد املشاركون ( 262من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس
والهيئة املعاونة) بأهمية ورشة العمل ودور املركز ىف دعم البحث العلمي .

جامعة حلوان تشارك ﻲﻓ اﻻجتماع
األول لتجمع جامعات العاﺻمة ﻲﻓ
مجاﻻت خدمة املجتمع

رئيس جامعة حلوان يشارك ﻲﻓ اجتماع
اللجنة التنﺴيقية العليا للمشروع
القومﻲ ملحو األمية التابعة للمجلس
شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس
األىلع للجامعات

الجامعة ومتثيل مرشف من
الدكتورة سناء حجازي مدير
مركز رصد ودراسة املشكالت
املجتمعية بجامعة حلوان
خالل عقد اجتامع لتضافر
العمل املشرتك بني جامعات
عني شمس ،حلوان ،القاهرة
واألزهر والفيوم وبني سويف،
وذلك يف إطار تعاون الجامعات
املرصية وتكاملها ىف قطاع
خدمة املجتمع وتنمية البيئة .تضمن االجتامع التأكيد عىل أهداف التجمع
للعمل املشرتك بني الجامعات يف مجاالت خدمة املجتمع وتنمية البيئة والقوافل
التنموية املجمعة واالهتامم والرتكيز عىل املبادرات الرئاسية واملناسبات القومية
وتبادل الخربات بني الجامعات ملزيد من التقدم يف تحقيق مؤرشات أعىل مبا
يحقق أهداف التنمية املستدامة  .حدد املقرتح املقدم من جامعة حلوان
أهداف التجمع للعمل بني الجامعات ووضع آليات التنفيذ وتشاور الحضور يف
االجتامع حول أهمية مشاركة الطالب والباحثني واملتطوعني واملؤسسات املختلفة
أيضا يف تضافر الجهود مع الجامعات لتحقيق خربات أوسع وأﴎع والسيام
يف تطوير قرى الريف املرصي وتأىت هذه الجهود يف إطار مبادرة حياة كرمية
حيث سيفيد التكامل بني الجامعات يف تبادل الخربات بني التخصصات املختلفة
بكل كلية من كليات الجامعات من خالل التجمع يف إطار القاهرة الكربى
وذلك لتوفري فرص ملشاركة الكليات واملراكز لتحقيق تكامل بيني للجامعات
كام تم التأكيد عىل أهمية املشاركة يف األنشطة املختلفة مثل أسبوع األرض،
وإنشاءمجلة بيئية ،وغريها من األنشطة الهامة يف قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة.

١

شارك األستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعامل رئيس جامعة حلوان
وعضو اللجنة التنسيقية العليا للمرشوع القومي ملحو األمية باملجلس األعىل
للجامعات يف االجتامع التاسع عرش للجنة التنفيذية العليا ملرشوع محو األمية
باملجلس األعىل للجامعات ،املنعقدة عرب منصة  zoomبرئاسة األستاذ الدكتور
الهاليل الرشبيني وزير الرتبية والتعليم األسبق ورئيس اللجنة وبحضور باقي
اعضاء اللجنة األستاذ الدكتورعاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم
الكبار  ،األستاذة الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة ،األستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة األزهر
لشئون الدراسات العليا والبحوث ،األستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس
جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث ،األستاذ الدكتور خالد جعفر
نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،األستاذ الدكتور
الدسوقي عيد نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة،
األستاذ الدكتور عبد الحميد خرض من جامعة دمياط ،األستاذ أحمد عبد العزيز
مدير عام الشئون الفنية باملجلس األعيل للجامعات .كام حرض االجتامع:األستاذ
الدكتور أحمد عبد الرشيد حسني املنسق واملرشف العام للمرشوع القومي
ملحو األمية بجامعة حلوان ،الدكتورة فاطمة عياد مدير وحدة دعم املرشوع
القومي للجامعات بالهيئة العامة لتعليم الكبار ،الدكتورة إميان عبد الرحيم مدير
وحدة التطوير التكنولوجي بالهيئة العامة لتعليم الكبار .اشار األستاذ الدكتور
ممدوح مهدي يف كلمته أثناء االجتامع إىل تأكيد املجلس األعىل للجامعات يف
جلسته املنعقدة بجامعة أسوان عىل دور الجامعات املرصية يف املرشوع القومي
ملحو األمية  ،كام أشار سيادته إىل اهتامم قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
بجامعة حلوان باملرشوع القومي ملحو األمية وتوجيه سيادته بصفة مستمرة
لكليات قطاع العلوم الرتبوية واإلنسانية إىل تكثيف الجهود بهدف تحقيق أعىل
اإلنجازات يف تحرير املواطنني من األمية للمشاركة يف تحقيق رؤية مرص . 2030

ومحليني ،تهدف  JADMإىل تحسني جودة البحث العلمي يف الفن والتصميم
واملوسيقى ،مع تطبيق أعىل مستويات املعايري الدولية يف النرشالعلمي ،تنرش
كلية التربية جامعة حلوان تنظم
 JADMاألبحاث األصلية ،ومقاالت املراجعة ،واألوراق النظرية ،ومراجعة الكتب،
حمالت توعية للطالب بأن تصبح
ودراسات الحالة .تشمل موضوعات  JADMالعديد من املجاالت العلمية
التي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الفرعية مبا يف ذلك موضوعات
مصر بال أمية
الفنون ومايرتبط بها من مجاالت العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية والعلوم
تنظم وكالة خدمة املجتمع بكلية الرتبية جامعة حلوان من خالل مركز تعليم الكبار ،التكنولوجية والعلوم الهندسية  .وتتميز بالبحث الذي يسعى لحل املشكالت
حمالت التوعية للطالب بأن تصبح مرص بال أمية ،وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور التي تحتاج إىل دراسات تحليلية وابتكارية وإبداعية وكذلك مناهج فلسفية.
ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ،األستاذ الدكتور حسام حمدي عميد كلية كام أن املجلة متاح بها النرش الدويل لجميع الباحثيني من جميع أنحاء العامل يف
مجال الفنون والتصميم واملوسيقى ،ويتويل إدارة تحرير املجلة رئيس التحرير :
الرتبية ورئيس مجلس إدارة مركز
األستاذة الدكتورة عال هاشم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ،وتتكون هيئة
تعليم الكبار ،وإرشاف األستاذة
التحرير من  :االستاذ الدكتور نبيل عبد السالم كلية الرتبية الفنية ،األستاذ الدكتور
الدكتورة حنان كريم وكيل كلية
عمرو سامي كلية الفنون الجميلة ،األستاذة الدكتورة شريين بدر كلية الرتبية
الرتبية لشئون خدمة املجتمع
املوسيقية ،ومدير التحرير هي الدكتورة نرسين ابراهيم كلية الفنون التطبيقية.
وتنمية البيئة ،الدكتور عبد الرازق

مراس مدير مركز تعليم الكبار،
وبالتنسيق مع األستاذ الدكتور
معتز إبراهيم منسق مرشوع
محو األمية باملركز .أوضح الدكتور
ممدوح مهدي حرص الجامعة
لتحقيق هذا املرشوع القومي ،مؤكدا أن مركز تعليم الكبار مل يتوان يف بذل املزيد من
الجهود وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق رؤية مرص  2030يف أن تكون الدولة بال أمية
مبساندة كافة املؤسسات لثقته بقدرات أبنائنا طالب كلية الرتبية ،وستبقى غايته تحقيق
املزيد من التقدم وتحقيق هدفنا مرص بال أمية  .أوضح الدكتور حسام حمدي أنه يتم
عقد لقاء دوري مع طالب كلية الرتبية املتمثلني يف مسئويل الشعب لتوعية الطالب
الفرقة األويل حيث السعي اليومي واالسرتاتيجي إىل التقدم لتوعية الطالب تلك الجهود
التي رشف بها مركز تعليم الكبار التابع لوكالة شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
بكلية الرتبية جامعة حلوان  .كام أضافت الدكتورة حنان كرمية أن إدارة كلية الرتبية
تقدم الدعم لكافة القطاعات واملؤسسات املنوط لها تنفيذ هذا الرشط بالتنسيق مع
األستاذ الدكتور سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة املشكالت املجتمعية لقيامها
بالتنسيق مع مؤسسات املجتمع املدين لتوفري التيسريات ألبنائنا الطالب وقد تم
حرص أماكن و أفرع هيئة تعليم الكبار لتوجيه الطالب إليها لتنفيذ رشط التخرج ..

ورشة عمل بجامعة حلوان حول
األخطاء اللغوية الشائعة فى البحوث
العلمية

نظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل تحت رعاية
األستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ،األستاذة الدكتورة
منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،وإرشاف
األستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع
الدراسات العليا للبحث العلمي .تناولت الورشة األخطاء اللغوية الشائعة يف
البحوث العلمية  ،ويأىت ذلك انطالقا من دور جامعة حلوان كمؤسسة تعليمية
وبحثية تهتم بالنهوض بالبحث العلمي ومخرجاتة .حارض يف ورشة العمل
الدكتورة صفاء عبد العزيز سلطان ،الدكتورة أماين عبد املقصود قنصوة بقسم
املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية بجامعة حلوان .أدار الورشة الدكتور محمد
القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ،الدكتورة أماين السيد أستاذ بقسم علم
املعلومات واملكتبات بكلية اآلداب وعضو املكتب التنفيذي ملركز دعم البحث
العلمي .أوضح الستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ،أن
جامعة حلوان تحرص دامئا عىل تنظيم ورش العمل التى تساهم بدورها ىف
تشجيع الباحثني عىل اإلبداع واالبتكار ىف البحوث العلمية ،ودعم الباحثني يف كافة
القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم اإلنسانية ،والعمل بكل قوة لتوجيه
األبحاث العلمية إىل مخرجات أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا عىل االقتصاد
والتنمية املجتمعية .كام أكدت األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،أن الجامعة تقدم كل الدعم للباحثني لتعزيز
قدراتهم يف مجال البحث العلمي وكتابة األبحاث ونرشها بالدوريات العاملية من
خالل ورش العمل املختلفة ،مبا يرثى البحث العلمي مبختلف التخصصات العلمية.
تطرقت ورشة العمل ايضا اىل رشح األخطاء اإلمالئية ،عالمات الرتقيم ،كذا توضيح
األخطاء النحوية والرصفية ،وتناول أخطاء الصياغة .حرض ورشة العمل ما يقرب
من (  357من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة ) من جامعة
حلوان وكذلك من جامعات ومؤسسات مرصية ومن الدول العربية واألجنبية .

مجلس الوزراء يوافق ىلع إنشاء
جامعتى" حلوان األهلية"
و " املنصورة األهلية".
وافق مجلس الوزراء عىل مرشوعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتني
أهليتني باسم "جامعة حلوان األهلية" ،و "جامعة املنصورة األهلية" .ويأيت ذلك ىف
إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من "الجامعات الذكية" ،كنموذج للجامعات
املنتجة ،التي تعمل وفقاً ألحدث النظم العاملية ،وال تستهدف مطلقاً تحقيق الربح،
وتستثمر كافة مواردها لتطوير العملية التعليمية بها ،وإقامة رشاكات واسعة
مع عدد كبري من الجامعات املرموقة .تضم مجموعة من الربامج والتخصصات مبا
يواكب الثورة الصناعية الرابعة التي متزج بني التكنولوجيا املتعدده ،وتلبي احتياجات
عملية التنمية الوطنية وسوق العمل املحيل والدويل  .تضم "جامعة حلوان األهلية"
 8كليات ونظم مرشوعا القرارين مواد تتعلق مبجلس األمناء واختصاصاته ىف كل
جامعة ،وكذا ما يتعلق مبجالس الجامعة ،واختصاصاته ،إىل جانب مجلس الكلية أو
الوحدة البحثية ،واختصاصاته ،فضالً عن الدرجات العلمية التى متنحها كل جامعة

املجلس األىلع للجامعات يوافق ىلع
إنشاء مراكز رعاية النوابغ بالجامعات

وافق املجلس األعىل للجامعات ،برئاسة د .خالد عبدالغفار وزير التعليم
العايل والبحث العلمي وأمانة الدكتور محمد لطيف ،عىل إنشاء مراكز رعاية
املوهوبني والنوابغ وامل ُبدعني بالجامعات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السييس
يف اجتامعه باملجلس األعىل للجامعات ،أثناء زيارته لجامعة كفر الشيخ ،يف
 14ديسمرب 2021م .تسعى الجامعات من خالل إنشاء مراكز رعاية املوهوبني
والنوابغ وامل ُبدعني الكتشاف وصقل مهارات الطالب ،اإلبداعية ،واالبتكارية،
والفنية وتطويرها ،مع توفري بيئة حاضنة و ُمحفزة للموهوبني واملبدعني والنوابغ،
وإعدادهم للمشاركة يف مسرية الدولة نحو التنمية امل ُستدامة والشاملة .كام رصح
الدكتور عادل عبدالغفار املستشار اإلعالمي واملتحدث الرسمي لوزارة التعليم
العايل ،أن رسالة مراكز رعاية املوهوبني والنوابغ وامل ُبدعني بالجامعات ،تتمثل يف
املساهمة بإعداد وتهيئة البيئة املناسبة للطالب؛ للمساعدة يف اكتشاف ملكاتهم
وقدراتهم وتنمية القدرات الفنية ،والرياضية ،والعلمية ،واالبتكارية ،واإلبداعية
لديهم؛ لتتحول إىل إبداع عىل أرض الواقع ،ملواكبة التطور يف كافة املجاالت ،من
خالل آليات واضحة ومقصودة و ُمخطط لها .هذه املراكز سوف تصمم برامج
تدريبية متخصصة ،لتنمية قدرات املوهوبني الفنية ،وذلك من خالل التعرف

قطاع الدراسات العليا والبحوث
بجامعةحلوان يطلق أول مجلة
دولية للفنون بمصر “الفنون
والتصميم واملوسيقى”

يُصدر قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان تحت رعاية األستاذ الدكتور
ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ،األستاذة الدكتورة منى فؤاد
عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أول مجلة دولية
للفنون بجمهورية مرص العربية ” مجلة الفن والتصميم واملوسيقى”
 ،JADMمن خالل منصة تتبع  Elsevierالنارش الدويل لالبحاث العلمية وبنك
املعرفة املرصي  EKBوتنطلق عيل موقع (https://www.jadm.eg.net/
 .)/journalتعد مجلة الفنون والتصميم واملوسيقى ( )JADMهي مجلة
نصف سنوية تتم مراجعتها وتحكيمها من قبل أكادمييني متخصصني دوليني
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عىل ُمتطلبات سوق العمل امل ُستقبلية ،باإلضافة إىل االحتكاك املبارش بيئة التقييم  :تحليل أداء املؤسسات والربامج التعليمية والتدريبية ،وقياس مستوى جودة
العمل ،واألدوات ،والتقنيات التي تسمح لهم باملامرسة أثناء التعلم ،وتنظيم األداء وتحديد ما قد يوجد به من جوانب القصور ،وما يلزم لتالفيها ،تحقيقاً ملستوى
مسابقات؛ الكتشاف املواهب واالبتكارات عىل مستوى الجامعة ،وتشجيع الجودة املطلوب

الطالب عىل تنفيذ تصاميم أو منتجات واقعية ذات مردود ملموس ،وتنظيم
الندوات األكادميية ،والفاعليات التي من شأنها إحداث التواصل مع الخرباء
والتعرف عىل االتجاهات ،والتقنيات الحديثة ،وتقديم التوجيه للموهوبني.

جامعـــة حلـــوان تطلـــق قافلـــة
تنمويـــة بنزلـــة عليـــان بجمعيـــة
بدء مؤتمر وزارة التضامن حول نشر عـــرب الترابيـــن لتنميـــة املجتمـــع
الوعى املجتمعى بأهمية الحوكمة
بالصـــف

جامعة حلوان تساهم ىف تحقيق دور فعاالً يف خدمة املجتمع وتنمية البيئة
تأكيدا عىل الدور الحيوي والرائد والخدمي لجامعة حلوان ىف تحقيق املبادرة الرئاسية
حياة كرمية ،حيث نفذت الجامعة قافلة تنموية ثقافية وفنية وذلك بنزلة عليان
بجمعية عرب الرتابني لتنمية املجتمع بالصف وهي إحدى منظامت املجتمع املدين،
وذلك تحت رعاية األستاذ
الدكتور ممدوح مهدى القائم
بعمل رئيس جامعة حلوان،
وإرشاف مركز رصد ودراسة
املشكالت املجتمعية بقيادة
االستاذة الدكتورة سناء حجازى
مدير املركز ،بالتعاون مع نائب
محافظ الجيزة ،واستهدفت
القافلة برامج هامة وهى محو
األمية والحوار مع الجمعيات
األهلية ونرش ثقافة الفن يف قرى
حياة كرمية ،وخالل القافلة تم توزيع بطاطني عىل املواطنني بجمعية عزة يف نزلة عليان.
شارك يف القافلة أساتذة من كليات الجامعة ووفد من طالبها .ومن جانبه أشار األستاذ
الدكتور /ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة اىل أن القافلة التنموية تأيت ىف
إطار دور الجامعة املجتمعي ىف تقديم الخدمات للمناطق األكرث احتياجا ،من أجل
تحقيق دورا ً فعاالً ومؤثرا وريادي ىف خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،وتأكيدا عىل تحقيق
خطة الدولة ىف التنمية املستدامة
ورؤية مرص  ،2030وتتويجاً لتوجهات
القيادة السياسية ملشاركة املجتمع
املدين والشباب واملرأة يف مبادرة
"حياة كرمية " التي تسهم يف تحسني
مستوى الحياة للفئات املجتمعية
األكرث احتياجا عىل مستوى الدولة .
هذا وقد شاركت كلية الفنون
الجميلة من خالل االستاذة
الدكتورة امنية يحيى وكيل
الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،وفريق من طالب االتحاد بالكلية ،كام
قدمت الكلية خالل املبادرة ورشتي رسم الطفال حضانة الجمعية ،باالضافة إيل انه
تم تجميل جدران الجمعية إلضفاء الذوق الجاميل لدى املرتددين عىل الجمعية.
ويف ذات السياق شاركت كلية الرتبية يف القافلة تحت إرشاف األستاذة الدكتورة حنان
كرمية وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة حيث تتواصل الجهود املستمرة
يف املرشوع القومي ملحو األمية ألبناء جامعة حلوان للمساهمة يف ملحمة القضاء عىل
األمية يف مرصنا الحبيبة ،وتم عمل امتحان فورى وأيضا توعية لسكان الصف بنزلة عليان
بقضية محو األمية ،وشارك  60طالب وطالبة من طالب الفرقة الرابعة يف القافلة .
وقد نفذ برنامج محو األمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار من خالل األستاذ الدكتور
أحمد عبد الرشيد منسق ومرشف عام مرشوع محو األمية بالجامعة ،الدكتور عبد
الرازق مرياس مدير مركز محو األمية وتعليم الكبار بكلية الرتبية ،كام شاركت الكلية
بعمل ورشة تدوير الطفال الحضانة قدمها األستاذ الدكتور محمد عبد الرازق.
وأيضا جاءت مشاركة كلية الخدمة اإلجتامعية من خالل التواصل مع املواطنات
بالجمعيتني لرصد واقع وإمكانية التعاون مع الجمعيات يف نزلة عليان واملناطق
املحيطة بها ،حيث شارك من الكلية ا.م.د أيه الوزان ،د.فريوز الشمندى
وخالل القافلة تم عقد مقابلة بني االستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد
وقيادات من الجمعيات األهلية يف جمعية عزة للتنمية ،وذلك لتوعية الجمعيات
بدور الجامعة مع املجتمع املدين يف محو األمية وجذب املواطنني وتحفيزهم
عىل برامج محو األمية واالستفادة من قوافل جامعة حلوان يف مختلف املناحي.
من جانب آخر تم استطالع رأي إلكرتوين بالتعاون بني مركز رصد بالجامعة
ومركز تعليم الكبار بكلية الرتبية لرصد احتياجات طالب كلية الرتبية
بالجامعة والقاطنني يف الصف للتعاون يف تنمية الصف تحقيقا لالستدامة

عقد مؤمتر وزارة التضامن االجتامعي حول "حوكمة األداء املؤسيس" بوزارة
التضامن ،والهدف من املؤمتر هو تعزيز حوكمة األداء املؤسيس بالوزارة يف ضوء
أفضل املامرسات املتعارف عليها دولياً ،ورضورة نرش الوعي املؤسيس واملجتمعي
بأهمية الحوكمة وآليات تنفيذها لتعزيز الكفاءة والفعالية ومواجهه بكافة
أشكال الفساد ،وذلك بحضور الدكتورة نيفني القباج وزيرة التضامن االجتامعي.
أهم املوضوعات الرئيسية التى تضمنها املؤمتر 1- :عرض ملخص الدراسة التي
متت بشأن الوضع الحايل لحوكمة األداء املؤسيس بوزارة التضامن2- ،عرض مقرتح
سياسة عامة لتعزيز وتحسني حوكمة القواعد واإلجراءات 3- ،عرض دليل إجرايئ
يلخص املعايري الواجب االلتزام بها واملؤرشات التي يجب االحتذاء بها للقدرة
عىل قياس إنجاز املؤسسة نحو تحسني الحوكمة .أضافت الدكتورة نيفني القباج
وزيرة التضامن االجتامعي ،إن الحوكمة حظيت باالهتامم واملتابعة املستمرة من
الرئيس السييس ،حيث وجه وزارة التضامن نحو تأسيس اسرتاتيجية عمل تعتمد
عىل حوكمة اإلجراءات والبيانات الدقيقة كأساس لتطوير األداء واالستدامة ،كام
رصدت الحكومة أيضا ،يف األجندة الوطنية للتنمية املستدامة (رؤية مرص )2030
ضمن أهدافها الرئيسة ،الهدف السادس "حوكمة مؤسسات الدولة واملجتمع"
من أجل تحقيق :الكفاءة ،والفاعلية ألجهزة الدولة الرسمية ،ومؤسسات القطاع
الخاص،واملجتمع املدين ،ونطمح للوصول بها إىل املستوى املمتاز ،ونعمل عىل ذلك.

تعريفات هامة لبعض املصطلحات
التى وردت بقانون هيئة ضمان جودة
التعليم واإلعتماد
وجاء نص املادة " "2من القانون ما ييل:
يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من املصطلحات اآلتية املعنى املبني
قرين كل منها:
الهيئة :الهيئة القومية لضامن جودة
التعليم واالعتامد.
املؤسسات التعليمية  :الجامعات
والكليات واملعاهد واملدارس أياً كانت
مسمياتها التابعة أو الخاضعة إلرشاف
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
أو وزارة الرتبية والتعليم والتعليم
الفني أو األزهر الرشيف أو غريها
سواء كانت حكومية أو غري حكومية .
مؤسسات التدريبية :الجهات
واملؤسسات واملراكز الحكومية واألهلية والخاصة املرخصة التي تقدم الخدمة
التدريبية يف صورة برامج موصوفة محددة تهدف إىل حصول املتدرب عىل
شهادة اجتياز .
الربامج التعليمية أو التدريبية :املناهج واملقررات الدراسية واألنشطة التي
تكسب الدارس املعرفة واملهارات والقيم الالزمة؛ لتحقيق هدف تعليمي أو
تدريبي ،والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء
مكوناته ومتطلباته .
املنهج :املكون املعريف واملهارى والوجداين لتحقيق مخرجات التعليم والتعلم
املنشودة يف فرتة زمنية محددة .
املؤهل :أية درجة علمية أو شهادة اجتياز تصدرها مؤسسة تعليمية أو
تدريبية أو جهة مختصة مرخص لها تفيد اكتساب الحاصل عليها مستوى معيناً
من املعارف واملهارات والكفايات بعد اجتياز الربنامج التعليمي أو التدريبي
املحدد لذلك .
اإلطار الوطني للمؤهالت :املواصفات املحددة لكافة املؤهالت املعتمدة داخل
النظم التعليمية والتدريبية للدولة ،مصنفة تبعاً ملجموعة من املعايري التي
تحدد مستوى نواتج التعلم املكتسبة لكل مؤهل .

3

النشرة الدورية ملركز ضمان الجودة  -جامعة حلوان
اﻟﻌﺪد 39

يناير-فرباير2022م

األعمال واملﻬام التى يجﺐ
أن تقوم بﻬا وحدة ضمان
الجودة بالﮑلية

الجدول الزمنﻲ املقترح املﻬام املطلوبة سنويا
)خالل الفصول الدراسية( تحﺖ إشراف وحدة ضمان
الجودة بالﮑلية إلعداد املﺴتندات والتقرير الدوريﻪ
للﮑلية ﻲﻓ ﺻورتة النﻬائية

األعامل واملهام التى يجب أن تقوم بها وحدة
ضامن الجودة بالكلية إلستكامل التقارير الدورية
ومتابعة خطط التحسني والتعزيز والتطوير للربامج
واملقررات وتقويم األداء وفقا ملتطلبات تطبيق نظام
ضامن الجودة واإلعتامد يتطلب هذا اعداد ما يىل :
• تقارير دورية ملتابعة تنفيذ جميع الخطط ( خطة عمل
وحدة ضامن الجودة ،الخطة اإلسرتاتيجية للكلية ،خطة
خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،الخطة البحثية ،خطة تنمية
املوارد الذاتية ،خطة التدريب بالكلية،خطة الصيانة ،خطة
عمل مكتب /وحدة الخريجني ،خطة عمل وحدة القياس
وتقويم اإلمتحانات ،خطة إدارة األزمات والكوارث وخطة
األمن والسالمة ،خطة مكتب الدعم واإلرشاد األكادميى،
خطة عمل وحدة ال ، ITوغريها من الخطط التى وضعتها
الكلية).
• تقييم األداء عىل كافة املستويات ( القيادات االكادميية
واإلدارية ،أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة،
اإلداريني ،الفنيني ،العامل).
• قياس مستوى الرضا الوﻇيفى ( أعضاء هيئة التدريس
والجهاز ا ٌإلدارى).
• تقارير قياس األثر واملردود للربامج التدريبية التى يتم
تنفيذها ( كل دورة تدريبية يحدد لها آليه لقياس املردود
وتحديد التوقيت الزمنى لذلك وإعداد تقرير عن نتيجه
قياس املردود).
• قياس الرضا الطالﻰﺑ عن الفاعلية التعليمية والتسهيالت
الداعمة واملرافق وغريها للمرحلتني (الجامعية االوىل /
الدراسات العليا).
• إعداد دراسة محدثة سنويا ملدى إستيفاء معايري املوارد
(املادية /البرشية) وفقا ملعايري الهيئة القومية.
• دراسة مردود مرشوعات التطوير التى تنفذ بالكلية
ومتابعة لخطط اإلستمرارية.
• عقد ملتقى سنوى ( ملجتمع الكلية) لعرض نتائج
التقرير السنوى/الدراسة الذاتية ،ومناقشة وضع
الجودة بالكلية وما تم إنجازه وفقا لخطة عمل الوحدة
وإستعراض املشاكل واملعوقات (إن وجد) وإستعراض
مقرتحات لحلها،
• عرض خطة التحسني والتطوير بناءا عىل التقرير
السنوى للكلية وتحديد املهام واملسئوليات ومناقشتها
متهيدا إلعتامدها من مجلس الكلية.

أسرة تحرير النشرة
رئيس التحرير :أ.د/هناء محمد الحسيني
هيئة التحرير :أ/ياسمني إبراهيم الدسوقي
أ /رنا عيل محمود
أ /أحمد حمدي أحمد
أ /إميان أحمد مجدى
٤

