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وزير املالية يكرم األستاذ الدكتور
تواجد جامعة حلوان يف التصنيفات
ياسر جاداﷲ أستاذ االﻗتصاد لجهودﻩ
الدوليه
يف إعداد ﻗانون املالية العامة
خالل احتفالية قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان «البحث
املوحد ملصر
العلمي لعام  »2021تحت رعاية األستاذ الدكتور ممدوح مهدي -القائم بعمل

رئيس جامعة حلوان ،األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية ،القائم بعمل نائب خالل مؤمتر آفاق املالية العامة
يف الجمهورية الجديدة كرم
رئيس الجامعة للدراسات العليا
الدكتور محمد معيط وزير املالية
والبحوث ،وبحضور األستاذ الدكتور
األستاذ الدكتور يارس جادالله
حسام رفاعي ،نائب رئيس الجامعة
أستاذ االقتصاد وعميد املعهد
لشئون التعليم والطالب .حيث
القومي للملكية الفكرية بجامعة
رصح الدكتور ممدوح مهدي ىف
حلوان عن جهوده ومشاركته
كلمتة خالل اإلحتفالية إن جامعة
يف إعداد قانون املالية العامة
حلوان استطاعت خالل األعوام
املوحد ملرص  .قدم األستاذ
املاضية ان تتواجد يف خريطة
الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان التهنئة للدكتور
التصنيفات الدولية والعاملية
يارس جادالله مؤكدا عىل أهمية التعاون بني جميع مؤسسات الدولة
وجاء ذلك نتيجة االهتامم بالنرش
لخدمة الوطن واستكامل البناء الدميقراطي لبناء الدولة الحديثة يف عهد
الدويل ،مؤك ًدا سعي الجامعة
املستمر للنهوض باملنظومة البحثية ،تأكي ًدا عىل أهمية البحث العلمي ودوره الرئيس عبد الفتاح السيﴘ ،مبا يدعم ويحقق مصلحة الوطن واملواطنني.
يف تقدم ورقي املجتمعات الحديثة ،مبا يسهم يف تحقيق التنمية املستدامة
ورؤية مرص  .2030كام أشاد الدكتور ممدوح مهدي بجهود قطاع الدراسات تجارة حلوان تطلق برنامجا للتحليل
العليا والبحث العلمي ،معربًا عن فخره حيث تعد هذه اإلحتفالية "عي ًدا
اهتامم وحرص جامعة حلوان باالرتقاء بالبحث املالى كمشروع تخرج لربﻂ الطالب
للعلم والعلامء" ،مؤك ًدا
الباحثني.
طاقات
وتحفيز
علامئها
دعم
يف
الدولة
خطة
العلمي متاش ًيا مع
بسوق العمل

رﺋيﺲ جامعة حلوان يبحﺚ آليات
الحصول ىلع درجة الهندسة من
جامعة لويفيل األمريكية

ىف إطار اإلتفاقية املوقعة بني جامعة حلوان وجامعة لويفيل (University
 )of Louisvilleاألمريكية تحت مظلة جامعة العلمني الدولية ( )AIUلتقديم
برنامج مينح درجات البكالوريوس يف الهندسة الحيوية وهندسة الحاسبات
وعلوم الحاسب ،استقبل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة
حلوان الدكتور عصام الكردي
رئيس جامعة العلمني ،و الدكتور
مصطفى النعناعى عميد كلية علوم
وهندسة الحاسب بجامعة العلمني
وبحرض كال من الدكتورة منى فؤاد
القائم بعمل نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث ،و الدكتور
حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب ،والدكتور
أسامة امام عميد كلية الحاسبات
والذكاء االصطناعى،والدكتور محمود املسالوى عميد كلية الهندسة بحلوان،
الدكتورة ميادة بالل مدير مكتب العالقات الدولية من جامعة حلوان باإلضافة
إىل الوكالء ورؤساء االقسام وأعضاء هيئة التدريس املعنيني بالربامج االكادميية
من كليتى الهندسة بحلوان والحاسبات والذكاء االصطناعى بجامعة حلوان
.كام حارض اللقاء من جامعة لويفيل كال من الدكتور إميانويل كولينز (عميد
كلية الهندسة) و الدكتورة هويل وي مساعد العميد ومدير برنامج الدكتوراه
والدكتور أمين الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية .وجه الدكتور ممدوح مهدى
كلمة لتعريف الطالب بالربنامج وتحفيزهم لاللتحاق بهذا الربنامج الدراﳼ
املتميز ألنه يعد فرصة للطالب لتحقيق متطلبات سوق العمل عىل املستوى
الدوىل .حيث ميكن للطالب إكامل أول عامني يف جامعة حلوان ،ثم السفر إىل
الواليات املتحدة إلكامل باقى املقرارات الدراسية املطلوبة للحصول عىل الدرجة،

قامت كلية التجارة بجامعة حلوان بإطالق برنامج تفاعىل كمرشوع تخرج
لطالب الفرقة الرابعة "برنامج التحليل االقتصادى واملاىل"  ،وربطه بشكل
تفاعىل بالتحليل املاىل للرشكات العاملة بالبورصة .أوضحت األستاذة الدكتورة
أماىن فاخر عميد الكلية أن الهدف من املرشوع هو مواكبة متطلبات سوق
العمل بشكل تفاعىل بني الرشكات وطالب الكلية والخريجني ،كجزء من
بروتوكول تعاون بني الكلية والرشكات املالية والعاملة ىف األوراق املالية ،
موضحه أن مرشوع التخرج يتم تنفيذه بشكل تفاعىل يطبق فيه الطالب كل
ما اكتسبه من معارف ومهارات أثناء دراستة االكادميية ىف مجال التخصص .كام
اشارة سعادتها اىل أنه تم إعداد دليل إلكرتوىن لطالب الفرقة الرابعة لتوضيح
كل املفاهيم املتعلقة بابعاد برنامج التحليل االقتصادى واملاىل ألى رشكة.

كلية ﺻيدلة حلوان تنظم ويبينار
دولي عن استخدام األلعاب يف
التعليم الصيدلي

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ويبينار دويل حول اتخاذ القرارات
العالجية يف التعليم الصيديل ،وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم
بعمل رئيس الجامعة ،والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور سامح رسور عميد كلية
الصيدلة .حيث ألقي ستيفن دوفول أستاذ الصيدلة اإلكلينيكية بجامعة أوتاجو
النيوزيالندية محارضة عن آليات جديدة مثل استخدام األلعاب واملريض
االفرتايض لتدريب طالب كليات الصيدلة عىل اتخاذ القرار العالجي .شارك
بالحضور ىف هذا الويبينار ما يقرب من خمسني باحث من الجامعات ومراكز
البحوث املرصية وبعض الدول األجنبية والعربية مثل تايالند ،الهند ،تركيا،
إريرتيا ،جنوب أفريقيا ،ماليزيا ،االمارات ،الكويت ،السعودية ،ميامنار .حيث
اشار األستاذ الدكتور سامح رسور عميد الكلية ،أن الويبنار قد تطرق إىل عرض
استخدام طرق حديثة طورتها جامعة أوتاجو النيوزيلندية لجعل التعليم
الصيديل أكرث متعة وجاذبية للطالب من خالل استخدام العاب وعمل محاكاة
أو ميكن للطالب إكامل باقى املقرارات الدراسية املطلوبة بجامعة العلمني الدولية للمرﴇ ،تسمح للطالب بالتدريب من خاللها عىل اتخاذ القرار العالجي ومن ثم

والحصول عىل درجة الهندسة من جامعة لويفيل األمريكية طبقا لﻺتفاقية املوقعة.
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طالب شعبة العالﻗات العامة بكلية
اﻵداب -ﻗسم اإلعالم بجامعة حلوان
يطلقون حملة «نقلة» من أجل
الترويج لقطارات الدولة الحديثة
تقييم هذا القرار وفهم تبعاته ما يسهم يف رفع كفاءة الطالب وتهيئتهم للعمل
يف مجال الصيدلة اإلكلينيكية .أشار األستاذ الدكتور /ممدوح مهدي القائم بعمل
رئيس الجامعة ،إىل أهمية االطالع عىل األساليب الحديثة يف التعليم والعمل عىل
تبنيها من أجل رفع مهارات الطالب بالجامعة .كام أفادت األستاذة الدكتورة مني
فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،أن
استخدام التقنيات الحديثة والذكاء االصطناعي يف تطوير التعليم هو أمر قادم
ومحتم وينبغي استغالله جيدا من أجل إكساب الطالب مهارات أكرث وإعدادهم
بشكل أفضل لسوق العمل ومبا يتناسب مع متطلبات وظائف املستقبل.

طالب كلية الهندسة بحلوان
تحقق مراكز متقدمة فى الهاكثون
األول للجامعات املصرية عن املدن
الذكية

حقق فريق من كلية الهندسة بحلوان مراكز متقدمة بالهاكثون األول عىل
مستوى الجمهورية ىف مجال املدن الذكية وذلك بدعم من سعادة األستاذ
الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ،والدكتور محمود املسالوي
عميد الكلية ،يف هاكثون الجامعات املرصية ،والذي تنظمه جامعة بنها ،وهو
أول هاكاثون مرصي ،عىل مستوى الدولة يف موضوع املدن الذكية ،ويقام
خالل الفرتة من  24إىل  26مارس  ،2022برعاية الدكتور خالد عبدالغفار،
وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،وبالتعاون بني الوزارة ورشكة أمازون
.اقامة الهاكاثون األول يف مجال املدن الذكية يهدف اىل تعزيز وتحفيز الشباب
من املربمجني وأصحاب األفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم
الربامجية التي تساهم يف تحسني مستوى املدن ،وقد حققت جامعة حلوان
املركز الثاىن ىف مسار املباىن الذكية ،وجائزة أفضل استخدام لتكنولوجيا تجديد
األماكن وذلك بعد منافسة مع أكرث من  470فريق تقدموا باملسارات املختلفة
من مختلف الجامعات واملعاهد املرصية الحكومية والخاصة واألهلية

أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان
تنظم أكبر مسابقة علمية تحﺖ
شعار "مصر تبتكر"
تنظم أرسة من أجل مرص املركزية بجامعة حلوان أكرب مسابقة عىل مستوى
الجامعات املرصية مسابقة تحت شعار" Triple Sمرص تبتكر" ،وذلك تنفيذا
لتوجيهات القيادة السياسية لرعاية املبتكرين واملبدعني ،وتحت رعاية الدكتور
خالد عبد الغفار وزير التعليم العايل ،وهي مسابقة علمية بكلية هندسة
املطرية للتطبيق العلمي والعميل ،وتقام املسابقة برعاية الدكتور ممدوح
مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ،وريادة الدكتور محمد حسنني ربيع
عميد الكلية ،وتحت إرشاف عام الدكتور كريم هامم رائد أرسة من أجل
مرص ،ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
ويارس الجبايل مسئول األرسة ومدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ،
ويرشف عىل املسابقة الدكتور محمد حلمي األستاذ املساعد بقسم الهندسة
املدنية بكلية هندسة املطرية ،ومنسق املسابقة.تستمر اإلحتفالية ملدة
وتستمر ملدة  7أيام مبقر كلية الهندسة باملطريه  .حيث أن فكرة املسابقة
تحاﻲﻛ املسابقات العاملية ىف مجال الهندسة وتساهم ىف تطوير التعليم
والبحث العلمي ،وتعد املسابقة من أكرب املسابقات العلمية الهندسية عىل
مستوى الجامعات التي تهتم باإلنشاءات الهندسية الصعبة واملميزة إلخراج
أفضل واقوى املشاريع املميكنة التى يتم تصميمها وتنفيذها ودعم االبتكار،
وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العميل وأيضا العمل عىل توجيه أفكار
الطالب يف االتجاه الذي يؤهلهم لﻲﻜ يكونوا مهندسني ذوي فكر وإبداع .

أطلق طالب شعبة العالقات العامة بكلية
اآلداب -قسم اإلعالم بجامعة حلوامنرشوع
تخرجهم بعنوان «نقلة» تناول الحديث
عن التطورات األخرية يف مجال النقل
واملواصالت التي تحمي البيئة من التلوث
الناتج عن وسائل النقل واملواصالت ،والتي
تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة مثل:
«املونوريل -القطار الكهرباﻲﺋ الخفيف -LRT
القطار الكهرباﻲﺋ الﴪيع» .يأيت ذلك يف إطار حرص طالب شعبة العالقات العامة
بقسم اإلعالم عىل الرتويج ملرشوعات الدولة التي تهتم بالحفاظ عىل البيئة من
التلوث ،وتتجه للحلول األكرث استدامة ،بجانب رغبتهم يف إبراز إنجازات الدولة
املرصية خالل السنوات األخرية .أجري طالب شعبة العالقات العامة يف ذات
الصدد ، ،حوا ًرا مع الدكتور عصام وايل رئيس الهيئة القومية لألنفاق ،والذي تضمن
الحديث عن القطارات الثالثة الحديثة وبعض املعلومات الدقيقة عنها باإلضافة
إيل معرفة مراحل التنفيذ والخطوط الخاصة بكل قطار عىل حده .حيث يربط
القطار الﴪيع عدة محافظات ببعضها البعض من خالل قطارات خاصة بالركاب
رسعتها (  ٢٥٠كم/س وقطارات للبضائع رسعتها ١٢٠كم/س) وهو ما سيؤدي
إيل انتعاش االقتصاد والسياحة الداخلية .اما عن القطار الكهرباﻲﺋ الخفيف فهو
سريبط بني املدن الجديدة رشق القاهرة (بداي ًة من مدينة السالم مرو ًرا بالعاصمة
اإلدارية و نهاي ًة بالعارش من رمضان) وهو ميثل رشيان تنمية جديد مبرص .

كلية العلوم بجامعة حلوان تنظم ندوة
عن البرمجة لتﺄهيل الطالب لسوق
العمل
نظمت أرسة ناسا بكلية العلوم بجامعة حلوان ندوة للربمجة " بالرشاكة
مع فريق Google Developers Students
 )Club )GDSCمن كلية الحاسبات والذكاء
اإلصطناعي بجامعة حلوان وذلك مبقر كلية
العلوم  ،وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح
مهدي القائم بأعامل رئيس جامعة حلوان،
و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة
حلوان لشئون التعليم والطالب ،وريادة
الدكتورة منى عبد الرحمن عثامن وكيلة
الكلية لشئون التعليم والطالب .وقد أشاد
الدكتور ممدوح مهدي بدور كلية العلوم التنويري والتثقيفي للطالب ،ومواكبة
تطورات العرص العلمية والبحثية والتأهيل لسوق العمل .أوضح األستاذ الدكتور
عامد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن الندوة تضمنت الحديث عن برامج ىف
مجاالت متعددة  :مجال تطوير تطبيقات الهاتف املحمول ،مجال تطوير املواقع،
مجال الربمجة الطبية ،مجال األنظمة املندمجة ،مجال مدير املعلومات التقنية .

اإلدارة العامة للمكتبات تفتتﺢ املعرض
السنوي السادس للكتاب بجامعة
حلوان

تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ،الدكتورة منى فؤاد
عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،وأرشاف األستاذة سحر
محمد بهي الدين مدير عام اإلدارة العامة للمكتبات  ،افتتحت اإلدارة العامة للمكتبات بـ
جامعة حلوان املعرض السنوي السادس للكتاب  ،و ذلك انطالقا من إميان جامعة حلوان
بأهمية القراءة و مبشاركة كربى دور النرش .أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية ،عىل أهمية
القراءة للجميع فهي أساس العلم ومفتاح أبواب املعرفة ،حيث تساهم يف تنمية مهارات
الطالب وتثقيفهم واكسابهم العديد من املهارات ،وتزيد من تحىل األفراد باألخالق الحميدة
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لرعاية الشباب بالجامعة ومدحت عالم مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي
باإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ،يارس الجبايل مدير رعاية الشباب
بكلية الهندسة بحلوان .تكون الحدث من جزئني رئيسني ،الجزء االول والذي
يتمثل يف عرض للمشاريع التي يعمل عليها طالب فريق  :.Roboticsذراع آيل
( ، )Robot Armطابعة ثالثية األبعاد ذات القدرة عىل االتصال باإلنرتنت ،
غواصة آلية  ،وغريها من املشاريع التي يتم عرضها يف ساحة كلية الهندسة
بحلوان .بينام يتكون الجزء الثاىن من ست برامج تدريبية ،يقوم فيها طالب
فريق  Roboticsبتدريب زمالئهم يف الكلية لرفع مهاراتهم وقدراتهم.

والسلوك املستقيم وتساعدهم يف الرتويح عن أنفسهم حيث إن القراءة أيضا غذاء الروح.
كام اضافت سيادتها ان املعرض يساهم يف نرش الوعي الثقايف للطالب والباحثني بالجامعة
من خالل مجموعات من الكتب األكادميية والعلمية والثقافية و يشارك فيه مجموعة
كبرية ومتميزة من دور النرش مام يرثي املعرض ويساعده عىل تقديم خدمة متميزة

جامعـــة حلـــوان تطلـــق فعاليـــات
تنفيـــذ برنامـــج جامعـــة الطفـــل

ملتقى التوظيف الثامن عشر لتشغيل
خريجي الجامعة

املشاركة األوىل لجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي  ،القائم بعمل
رئيس الجامعة ،وتحت إرشاف وتنسيق الدكتورة ميادة بالل مدير مكتب العالقات
العامة بالجامعة يف برنامج جامعة الطفل ىف الدورة السادسة للربنامج الذى تطلقه
أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا  .حرض ا ٌحتفالية نواب رئيس الجامعة وعمداء
الكليات ومبشاركة  ١٠٠طفل  ،وأولياء أمورهم .جامعة الطفل هي أحد آليات أكادميية
البحث العلمي والتكنولوجيا ،لنرش الثقافة العلمية وتيسري العلوم والذي تبنته كمرشوع
قومي يف مجال التعليم اإلبداعي غري الرسمي ،واكتشاف واحتضان املواهب العلمية،
وانتقاء ودعم املبتكرين واملبدعني يف مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل
مواهبهم .حيث يكون نظام الدراسة يف الجامعات ملدة  6سنوات كل سنة ملدة  10أيام
وذلك خالل إجازة نصف العام والعطلة الصيفية ،وكذلك أيام الجمعة والسبت (حتى ال
يؤثر عىل املدارس) ،وتعد السنتني األوىل والثانية سنوات متهيدية ،يتم تدريس  7مقررات
يف كل منها ،وبعد استكامل السنتني األوىل والثانية يتأهل الطالب للدراسة يف الكليات
ملدة  4سنوات .تستهدف جامعة الطفل األطفال من سن  9سنوات حتى  15سنة ،بدون
رشوط خاصة باملجموع أو الدرجات أو التفوق يف مادة معينة ،وذلك إميانًا من القامئني
عيل الربنامج من أن مثل هذه الضوابط قد تدفع بعض املوهوبني إىل السري يف مسار
خاطئ ،وبنا ًء عىل ذلك يتم منح فرصة لكل الراغبني يف التقدم ويتم االختيار بأسبقية
التقدم ،حيث ال يتم عقد امتحان لألطفال ،ولكنهم فقط يخضعون لبعض األسئلة بهدف
تحديد مستواهم ،ولكن بالنهاية كل طفل لديه شغف بالعلوم لديه فرصة لاللتحاق.

أطلقت جامعة حلوان ،فعاليات «ملتقى التوظيف الثامن عرش لتشغيل
خريجي جامعة حلوان» ،الذي ينظمه قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
برعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ،والدكتور حسام
رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .أشاد الدكتور ممدوح
مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بالتنظيم الجيد للملتقى مؤكدا أن تخصصات
جامعة حلوان النادرة واملتميزة تجعل خريجها منافسا قويا يف سوق العمل،
موضحا أن الجامعة ليست مجرد ملتقى للعلم والتعلم فقط ،وإمنا إلعداد
الكوادر البرشية املرتبطة بسوق العمل .شارك ىف امللتقى أكرث من مائة مؤسسة
ورشكة من مختلف القطاعات مبا يساهم يف توفري فرص تدريبية يف سوق العمل،
موضحا أن الجامعة تحرص عىل بناء رشاكات متعددة مع الكيانات املختلفة .
كام يساهم امللتقى يف تبادل الخربات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطالب
وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية و تأهيلهم لسوق العمل.

تعاون بين جامعة حلوان و «هيئة
تعليم الكبار» للقضاء ىلع األمية

مؤسسة محبي مصر تواجه الغالء
بمعرض جامعة حلوان

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي ،القائم بعمل رئيس
الجامعة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور
أحمد عمري ،رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .رصح الدكتور ممدوح مهدي إن
الربوتوكول يأيت إميانا بدور الجامعات املرصية بكل كلياتها للمشاركة يف خدمة
املجتمع وتنمية البيئة من خالل املساهمة يف القضايا القومية وعىل رأسها قضية
األمية ملا متثله من مخاطر حقيقية عىل
منو وتطور املجتمع املرصي لذا قامت
جامعة حلوان متمثلة يف كلياتها املعنية
بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة
العامة لتعليم الكبار .كام أوضح الدكتور
أحمد عبد الرشيد املنسق واملرشف العام
للمرشوع القومي ملحو األمية بجامعة
حلوان ووكيل كلية الرتبية لشئون
خدمة املجتمع وتنمية البيئة سابقا ،أن
الربوتوكول يهدف إىل تحقيق رشاكة متبادلة بني الجامعة والهيئة العامة لتعليم
الكبار مبا يسمح لطالب كليات جامعة حلوان العريقة االلتحاق باملرشوع القومي
ملحو األمية من خالل التعاقد عىل فصول محو األمية بإدارات الهيئة العامة
لتعليم الكبار بنظامني أحدهام نظام التعاقد عىل الفصول الحر واألخر نظام
التعاقد عىل الفصول التنشيطية .تضمن الربوتوكول مثانية بنود توضح أوجه
التعاون بني الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار ونظام العمل بفصول محو
األمية ،وكذلك نطاق تنفيذ املرشوع وأسلوب العمل ،باإلضافة إىل النواحي
اإلدارية واملؤسسية بني الجهتني والحوافز التشجيعية التي يحصل عليها الطالب
عقب نجاحهم يف تحرير عدد من املواطنني من األمية وذلك تشجيعا لهم وتحفيزا

افتتح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان معرض مؤسسة محبي مرص
للتنمية والثقافة وخدمة املجتمع يف جامعة حلوان ملستلزمات رمضان ،يرافقه الدكتور
خالد القايض مستشار رئيس الجامعة للتواصل املجتمعي ،وعميد كلية االقتصاد املنزيل
والدكتورة سناء حجازي مديرة مركز رصد.
املشكالت وقالت فاطمة الكومي رئيس
مرشوعات خدمة املجتمع إن الدكتور محمود
بكري عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس
األمناء والذي يدعم إقامة املعارض للمشاركة
املجتمعية ومواجهة ارتفاع األسعار لتخيف
األعباء عيل الفقراء واملحتاجني .كام اضافت
ان املعرض يضم منتجات وزارة الزراعة
املدعومة واملالبس الرجايل والحرميي واالطفال
واملفروشات والتحف والنظارات وأن املعرض يالقي قبول جموع الطلبة والعاملني بالجامعة .

يقوم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان
بتقديم الدعم الفنى للكليات إلستيفاء
معايير االعتماد من خالل زيارات املتابعة
الدورية

ألقرانهم للمساهمة يف امللحمة الوطنية للقضاء عىل األمية يف وطننا العزيز مرص.

نظم مركز ضامن الجودة زيارات املتابعة الدورية لبعض كليات جامعة
حلوان خالل العام الدراىس الحاىل  .حيث قام خرباء الجودة باملركز بتنفيذ
مشاريع فريق ROBOTICS
الزيارات لعدد  4كليات ( الرتبية  ،السياحة والفنادق  ،الخدمة االجتامعية
 ،الفنون التطبيقية ) ملتابعة مدى استمرارية تطبيق منظومة ضامن
نظمت أرسة  Roboticsالطالبية حدث خاص يف كلية الهندسة جامعة حلوان تحت الجودة واالعتامد وخطط التطوير التى وضعتها الكليات ىف هذا املجال

رعاية الدكتور ممدوح مهدي ،القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود املسالوي
عميد كلية الهندسة بحلوان ،تحت إرشاف اللجنة العلمية باإلدارة العامة لرعاية الشباب
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•يتم اختيار اسرتاتيجيات التعامل )التدخل( مع الخطر.
إحتفالية كلية الخدمة االجتماعية بتجديد •يتم متابعة التنفيذ من خالل جدول الخطة التنفيذية.
االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة • يجري قياس نتائج التنفيذ من خالل التأكد من تحقيق مؤرشات األداء
املوضوعة يف الخطة ) وليس خطة إدارة املخاطر.
التعليم واالعتماد 2021م
•يف حال وجود أي إنحراف يف النتائج املتوقعة فيجب التعديل ووضع العالج
املختار يف جدول الخطة التنفيذية .

أهمية إعداد الدراسة الذاتية
ملؤسسات التعليم العالى

جاء بدليل اإلعتامد املؤسىس الذى اصدرته الهيئة القومية لضامن
جودة التعليم واإلعتامد (اإلصدار  )2015توضيح ألهمية إعداد
الدراسة الذاتية للمؤسسات التعلمية ىف ظل تطبيق معايري اإلعتامد.
إعداد الدارسة الذاتيةإن املؤسسة التعليمية هى الجهة املنوط بها واملسئولة عن إعداد الدارسة الذاتية
وفقاً للمعايري التى حددتها الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد .
وذلك بهدف قياس وتقييم قدرتها عىل أداء وظائفها وتحقيق رسالتها  ،وتحديد
دقيق لعنارص القوة التى تتميز بها  ،ومواطن الضعف التى تحد من مجهوداتها
لتحسني وتطوير الجودة ىف مخرجاتها كام أن الدراسة الذاتية تعد الوثيقة
األساسية واملتطلب الرئيس ىف ملف التقدم املراجعة الخارجية من قبل الهيئة .
وميثل إعداد الدراسة الذاتية الخاصة باملؤسسة الخطوة األوىل واألكرث أهمية ىف
عملية التقويم واالعتامد  ،حيث إنها تعرب عن أسلوب التقويم الذاىت للمؤسسة
 ،والذى يعتمد عىل توصيف وتشخيص وضعها الحاىل مبا ىف ذلك عنارص القوة
التى تتميز بها وكذلك املجاالت التى تؤثر سلباً عىل أدائها وتحتاج إىل تحسني
 ،إضافة إىل الخطة املستقبلية التى تتضمن اإلجراءات واألنشطة املميكنة
ملعالجة عنارص الضعف ىف املؤسسة ومتكنها من تحسني وتعزيز أدائها والدراسة
الذاتية تستخدم بواسطة فريق املراجعني املمثلني للهيئة لتقويم املؤسسة
املتقدمة لالعتامد ،والحصول عىل كافة املعلومات املطلوبة عنها ألغراض
االعتامد .وبالتاىل فإن املؤسسة مطالبة بتقديم جميع التفاصيل الحقيقية
املتعلقة بكل الجوانب الخاصة بأدائها من مدخالتها ،وعملياتها ،ومخرجاتها.
ويجب التأكيد عىل أن التقويم بوجه عام ألى مؤسسة يعتمد بصفة أساسية
عىل هذه الوثيقة ،ومن ثم يجب إعدادها بدقة وعناية بحيث تصبح مصدرا ً
متكامال للمعلومات ذات الصلة باملعايري املحددة من الهيئة .واإلرشادات
اآلتية تساعد املؤسسة ىف اإلعداد الجيد للدراسة الذاتية وفق املراحل التالية :
•إنشاء نظام داخىل للجودة.
•وضع خطة عمل للتقويم الذاىت وإعداد الدراسة الذاتية .
•التوعية واإلعالن عن بدء وأهمية التقويم الذاىت وإعداد الدراسة الذاتية .
•تشكيل فريق يتوىل إعداد الدراسة الذاتية وتدريب فرق العمل وتوزيع املهام.
•تحليل معايري االعتامد وتحديد املامرسات التطبيقية الستيفاء مؤرشات املعايري.
•تحديد طبيعة املعلومات املستهدفة وأدوات جمع البيانات .
•جمع وتحليل البيانات والتوصل إىل نتائج التقويم الذاىت .
•كتابة نسخة مبدئية من تقرير الدراسة الذاتية وفقاً للنموذج املعد من قبل
الهيئة .
•مناقشة نتائج التقويم الذاىت والنسخة املبدئية مع كافة األطراف ذات الصلة
باملؤسسة .
•إجراء مراجعة داخلية عىل أنشطة وتقرير الدراسة الذاتية .
•وضع خطة التحسني للدراسة الذاتية .

نظمت كلية الخدمة االجتامعية احتفالية مبناسبة تجديد االعتامد املؤسىس تحت
رعاية أ.د /ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ،أ.د /زغلول حسنني عميد
الكلية  ،وقد حرض االحتفال أ.د /مدير مركز ضامن الجودة و خرباء املركز  ،ولقد
تم تكريم كالً من أ.د /هناء محمد الحسينى مدير مركز ضامن الجودة بالجامعة
 ،أ.د  /إبراهيم الزهريى خبري ومدير وحدة التدريب باملركز  ،أ.د /عبري أمني عبد
الوهاب خبري باملركز وذلك ملا قدموه من مجهود وأداء متميز لتجديد االعتامد

فاعليات وحدة جودة النظم اإلدارية
يف جامعة حلوان

نظمت وحدة جودة النظم اإلدارية مبركز ضامن الجودة تحت رعاية أ.د /رئيس
الجامعة  ،أ.د /هناء الحسينى مدير مركز ضامن الجودة ورشة عمل بعنوان(
أهم املالحظات واألساليب الواجب اتباعها عند تطبيق نظام الجودة اإلدارية
طبقا للمواصفة القياسية ISO 9001:2015
) يومي الثالثاء واألربعاء املوافق( ٢-١
مارس ) ٢٠٢٢لعدد ( )٣٤من السادة مديري
العموم ومديري اإلدارات .وتناولت الورشة
أهم املالحظات التي أسفر عنها برنامج
املراجعة الداخلية للعام الحاىل وتم التأكيد
أيضا عىل أهمية تطابق إجراءات العمل
والنامذج والسجالت املرفقة لهذه االجراءات
مع الواقع الفعىل املستخدم باإلدارات.وتم التوضيح ألهمية التوثيق
واستخدام النامذج املكودة.حارض الورشة د .وسام درويش مدير الوحدة ،
كام نظمت الوحدة ورشة أخرى بعنوان( التدريب العمىل إلستخدام منوذج
متابعة حاالت املخاطر) أيام االثنني والثالثاء واألربعاء املوافق(  ١٦-١٤مارس
2022م) لعدد ( )٤٥من السادة مسئويل ضامن الجودة والنواب باإلدارات
املركزية بالجامعه .واهتمت الورشة بالتدريب العميل عىل استخدام جميع
مناذج املخاطر من خالل املامرسات الفعلية واملناقشات للسادة الحضور.

ارشادات هامة لوضع خطه إلدارة
املخاطر للعمليات اإلدارية

 1.1تقوم اإلدارة بكتابه رشح مبسط عن اهداف وطبيعة اإلدارة  ،العمليات
التى تقوم بتنفذها والعوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر فيها.
2.2يتم تقديم رشح عن املنهجية التي تم اتباعها يف إعداد الخطة والتي تفرتض
أن تكون ىف ضوء مايىل:
•يقوم الفريق بتحديد األخطار املتوقع حدوثها لكل بند من بنود العمليه
وهدف اإلدارة اىل أن يصل اىل الخطوات التنفيذية.
•يتم حرص األخطار املتوقعة عىل كل خطوة تنفيذية ويتم وضع خيارات
التعامل( العالج لكل خطر ).
•يتم تحديد احتاملية حدوث األخطار بحسب جدول املخاطر .
•يتم تحديد درجة تأثري الخطر جدول.
•يتم ترتيب املخاطر حسب احتامل قبولها والتعامل معها (أولوياتها) .

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
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