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توﺻيات املﺆتمر العلمى الﺨامس
للمعهد القومى للملكية الفكرية
بجامعة حلوان

أعلن املعهد القومي للملكية
الفكرية بجامعة حلوان عن توصيات
املؤمتر العلمي الخامس عن "امللكية
الفكرية والتحول الرقمي يف مرص"
والذي عقد تحت رعاية الدكتور
خالد عبد الغفار وزير التعليم العايل
والبحث العلمي و الدكتور ممدوح
مهدي رئيس الجامعة و الدكتور ياﴎ جادالله عميد املعهد القومي للملكية الفكرية ،و
الدكتور احمد عبد الكريم سالمة نائب رئيس جامعة حلوان األسبق لشئون الدراسات
العليا والبحوث واملستشار العلمي للمعهد .جاءت توصيات املؤمتر عىل الوجه التاىل:
نرش ثقافة حقوق امللكية الفكرية وخاصة الرقمية منها خالل الندوات والربامج
التدريبية لكافة فئات املجتمع.
تضافر جهود الجهات املعنية يف نرش وتسهيل اإلجراءات والتدابري
الوقائية لحامية املصنفات واصحابها عن طريق استخدام التقنيات املبكرة
الحديثة مثل تقنية التشفري ونظام الوشم ونظام التسيري اإللكرتوين.
سن قانون لحامية برمجيات الحاسب اآليل ميا يتناسب مع طبيعتها املتفردة عيل أن يتضمن
القانون السامح باستخدام تقنية الهندسية العكسية يف شكل استثناء محدد لالستخدام
العادل تشجيعا للمربمجني عيل تطوير األفكار التكنولوجية مع رضورة وضع تعريف جامع
لربمجيات الحاسب اآليل يشمل جميع مكوناتها حتي يتسني اسباغ الحامية القانونية عليها.
سن قانون لتنظيم عقود استغالل حقوق امللكية الفكرية مسايرة لالهتامم العاملي
بتلك العقود.
سن قانون لتنظيم أعامل الوساطة كنظام ودي لتسوية املنازعات بصفة عامة
ومنازعات حقوق امللكية الفكرية بصفة خاصة.
تعديل نص القانون رقم  82لسنة  2002ليشمل التدابري التقنية الحديثة.
زيادة حوافز االستثامر لدعم االبداع يف مجال تكنولوجيا املعلومات وخاصة قطاعي
الربمجة والذكاء االصطناعي مبا يخدم حقوق املصنفات الرقمية.
حث منصات البث الرقمية الوطنية عيل تطوير عملها باتباع تقنيات
الذكاء االصطناعي لجذب أكرب عدد من املستخدمني واالستحواذ عيل حصة
املنصات االجنبية حفاظا عيل االداب العامة ودعام لالقتصاد الوطني.
اقرار توريق اصول امللكية الفكرية كأحد ضامنات التمويل.

التﻀامن تفتتﺢ معرضها األول لﻸسر
املنتجة والحرف اليدوية بجامعة
حلوان
افتتحت وحدة التضامن االجتامعي جامعة حلوان يوم الثالثاء املوافق  24مايو 2022م
معرضها األول لألﴎ املنتجة والحرف اليدوية ومنتجات الطالب بالجامعة تحت رعاية
الدكتورة  /نيفني القباج وزيرة التضامن االجتامعى ،والدكتور ممدوح مهدي القائم
بعمل رئيس جامعة حلوان .افتتح املعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب ،والدكتور صالح أحمد هاشم مستشار وزير التضامن االجتامعي
للسياسات االجتامعية ومنسق عام وحدات التضامن اإلجتامعي بالجامعات املرصية،
بحضور الدكتورة /سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة املشكالت املجتمعية بجامعة
حلوان ومنسق الجامعة لوحده التضامن ،ونخبة من السادة وكالء الكليات واعضاء هيئة
التدريس يجامعة حلوان  ،مدير عام التنمية مبديرية التضامن االجتامعى بالقاهرة و
مدير إدارة األﴎ املنتجة مبديرية التضامن االجتامعى بالقاهرة .أكد الدكتور ممدوح
مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن مثل هذه املعارض تأﻲﺗ يف إطار املساهمة يف
مواجهة ﻏالء املعيشة ومراعاة الظروف االقتصادية ،واملساهمة ىف عملية التمكني
االقتصادي للموظفني والعاملني بالجامعة والطالب واألﴎ املنتجة بهدف تحسني مستوى
معيشتهم ودعم منتجاتهم من خالل فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم،
وذلك للحفاظ عىل املكتسبات الهامة يف التمكني األﴎي ولتحقيق دور هام يف برامج
ريادة األعامل والتنمية املستدامة يف كافة املجاالت.وأشاد الدكتور حسام رفاعي مبنتجات .

١

املعرض حيث يحتوي املعرض عىل مجموعة من منتجات األﴎ املنتجة ومنتجات
الطالب املتطوعني بالوحدة .كام أفاد الدكتور صالح أحمد هاشم مستشار وزير التضامن
االجتامعي للسياسات االجتامعية ومنسق عام وحدات التضامن االجتامعي بالجامعات
املرصية إن املعرض يشهد إقباال كثيفا من الطالب مضيفا أن املعرض أستمر لألسبوع
الثاين نظرا ً لإلقبال عىل إنتاج األﴎ املنتجة .أوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز
رصد ودراسة املشكالت املجتمعية بجامعة حلوان ومنسق الجامعة لوحده التضامن
أنه بلﻎ عدد األﴎ العارضني  31أﴎة وجمعيات أهلية "جمعية همسة الخري – جمعية
الهدي املنري – جمعية التحرير – جمعية الرواد" ،وعدد من طالب الجامعة العارضني،
وقد اشتمل هذا املعرض عىل سلع بأسعار مخفضه ،وذلك ملساعدة املوظفني والعاملني
والطالب بالجامعة لالستفادة من املنتجات املعروضة) أن مفروشات ،مالبس حرميى،
مالبس أطفال ،منسوجات ،مشغوالت يدوية ،شنط ،أركت ،أعامل خشبية ،اكسسوارات،
مستحرضات تجميل ،كروشية ،أدوات نظافة  ،وﻏريها من املنتجات املتنوعة

ملتقي جودة التعليم تحت عنوان
”ضمان الجودة والرقمنة :الطريق
إلى إﺻالح وإدارة التعليم“
نظمت الهيئة القومية لضامن
جودة التعليم واالعتامد يوم
الثالثاء املوافق  24مايو 2022م
ملتقى بعنوان ”ضامن الجودة
والرقمنة :الطريق إىل إصالح
وإدارة التعليم“ تحت رعاية
رئيس الهيئة القومية لضامن
جودة التعليم واإلعتامد
والدكتورة هالة السعيد وزيرة
التخطيط والتنمية االقتصادية ،وحضور األستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير
األوقاف  ،واألستاذ الدكتور محمد لطيف أمني املجلس األعىل للجامعات ،ونائب عن
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والذى اشار ىف كلمته :
نحن منر بالعديد من التحديد خصيصاً عىل مستوى جودة التعليم وأننا نعمل جميعاً
عىل تحقيق جميع أهداف التعليم التي وضعناها بأقﴡ ﴎعة وكفاءة حتى نواكب
التطور وتنفيذا ً لخطة مرص  .2030تأﻲﺗ إقامة امللتقى من منطلق حرص الهيئة عىل
نرش ثقافة الجودة باملؤسسات التعليمية املرصية وتحقيقاً ألهدافها االسرتاتيجية نحو
النهوض مبستوى جودة التعليم يف تلك املؤسسات .اقيمت فعاليات امللتقى بحضور
لفيف من السادة الوزراء والسادة رؤساء الجامعات بجمهورية مرص العربية .كام
شهد امللتقى مراسم تسليم شهادة االعتامد ملعهد التخطيط القومي وذلك لحصول
معهد التخطيط القومي عىل االعتامد من قبل الهيئة كام تم تسليم شهادات االعتامد
ملجموعة من الكليات التابعة للجامعات الحكومية والخاصة واألزهر الرشيف .كام
تضمن امللتقى إقامة جلسة حوارية بعنوان التحول الرقمي وضامن جودة التعليم.

منﺢ دولية لدعم البحﺚ العلمي
والنهوض به
يعمل قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عىل تنظيم العديد من
الدورات التدريبية واللقاءات واملؤمترات العلمية التي تهدف لتنمية مهارات الباحثني
والعمل عىل توفري الرشاكات الدولية لهم ،وتقديم كافة الدعم الذي يحتجونه للنهوض
باملستوي البحثي ،وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس
الجامعة ،و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس للدراسات العليا

والبحوث ،والدكتورة ميادة بالل مدير مكتب العالقات الدولية ،و الدكتور محمد
القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات
العليا بالجامعة .رصح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ،بأن
الجامعة متتلك نخبة من العلامء العظامء الذين مل يتوانوا عن العمل يف عدة اتجاهات
خاصة ىف مجال البحث العلمي .كام ان الجامعة تساهم ىف دعم الباحثني والعلامء،
حيث اتخذت الجامعة مؤخرا ً العديد من الخطوات واإلجراءات املهمة للنهوض
مبنظومة البحث العلمي والنرش الدويل ودعمه واالرتقاء به .أوضحت الدكتورة
منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،
أن البحث العلمي أهم مرتكزات التنمية ومقومات نجاحها وقدرتها عىل تحقيق
االستدامة ،وأن البحث العلمي هو املدخل الحقيقي والصحيح لتنمية املجتمع ،ومن
خالله تنطلق مشاريع التنمية بكافة قطاعاتها املختلفة .كام اشادت بدور املنح
املقدمة من الجامعات و الجهات االجنبية ىف تعزيز منظومة البحث العلمي من
خالل متكني الباحثني من الحصول عىل درجات علمية دولية من جامعات مرموقة

استقبال جامعة حلوان ملدير
املكتب الوطنى لهيئة فولبرايت
األمريكية فى إطار تعزيز أوجه
التعاون بينهما
استقبلت جامعة حلوان برئاسة
الدكتور ممدوح مهدي القائم
بعمل رئيس الجامعة وتحت رعاية
الدكتورة مني فؤاد عطية نائب
رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث ،السيدة ماجى
نصيف مدير هيئة فولربايت
الوطنية مبرص والتى تعد من
الهيئات املتميزة واملعروف عنها التعاون النشط مع جامعة حلوان ىف مجاالت
دولية مختلفة ،وذلك بحضور وتنسيق من األستاذة الدكتورة ميادة بالل مدير
مكتب العالقات الدولية بالجامعة .أشادت السيدة ماجى نصيف مدير املكتب
الوطنى لهيئة فولربايت األمريكية بالدور الرائد واملتميز لجامعة حلوان ىف
التعاون مع الهيئة لتعزيز فرص االستفادة من املنح املختلفة ،كام أوضحت أن
الهيئة تطرح عدد من املنح املختلفة ىف شتى املجاالت ،باإلضافة إىل متيزها هذا
العام ىف االعالن عن ماجستري ىف اإلدارة لتأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس
لشغل املناصب القيادية وتحمل األعباء اإلدارية املختلفة .كام أشارت إىل تنوع
الفرص املقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثني ومنها اإلرشاف املشرتك
ىف مرحلة الدراسات العليا.كام اقيمت ورشة عمل عىل هامش امللتقى ملناقشة
تطوير وتحديث معايرياعتامد الربامج األكادميية متهيدا لإلعداد لإلصدار الجديد.

ندوة بكلية الفنون التطبيقية
بجامعة حلوان" :دور الطالب يف
نبذ التطرف ومكافحة اإلرهاب"
نظم قطاع خدمة املجتمع وتنمية
البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة
حلوان ندوة تحت عنوان (دور
الطالب يف نبذ التطرف ومكافحة
اإلرهاب) ،وذلك تحت رعاية الدكتور
ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان،
والدكتورة ميسون قطب عميد
كلية الفنون التطبيقية ،وإرشاف الدكتورة عفاف فرج مدير وحدة التدريب
بالكلية ،شارك ىف فعاليات الندوه الرائد زكريا محي الدين محمد رائد قوات
مسلحة باملعاش ومدرب ثقافات الحياة . ،أوضحت األستاذة الدكتورة ميسون
قطب عميد الكلية أن الندوة تضمنت استعراض رؤى وتوجهات الدولة
للطالب الجامعي ،مام يساهم يف تنمية خرباته وثقافته ووعيه وإدراكه
بجهود الدولة للنهوض باملجتمع املرصي ومحاربة اإلرهاب .تضمنت الندوة
ايضا عرض لدور القوى الناعمة والفنون يف مواجهة التطرف واإلرهاب،
ويف نفس السياق عرضت الندوة دور القوات املسلحة ورجالها البواسل ىف
هذا الشأن  ،وكذلك عرض كيفية الكشف والتعرف عىل القوى الخفية التي
تسعى لنرش اإلرهاب بني الشباب مستغلني الرصاعات السياسية يف ذلك.

كلية آداب حلوان تستقبل طالب
جامعة طشقند للدراسات الشرقية
بأوزبكستان

استقبلت كلية اآلداب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس
الجامعة  ،وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب ،والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعامل نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث ،وإرشاف الدكتورة مها حسني عميد الكلية ،وتنظيم
مكتب العالقات الدولية ،طالب جامعة طشقند للدراسات الرشقية بأوزبكستان
(سبعة طالب) من قسم اللغة العربية لحضور محارضات بقسم اللغة العربية
ملدة شهر .اشاد األستاذ الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان بالعالقات
الوطيدة بني الجامعتني والتعاون املثمر يف شتى املجاالت والذي أسفر عن العديد
من األنشطة الدولية ،مؤكدا دعم سفارة أوزبكستان يف مرص وحرصها عىل املشاركة
ىف كافة الفعاليات الدولية بني الجامعتني .كام أشارت األستاذة الدكتورة منى فؤاد
عطية القائم بأعامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،إىل
دور مذكرة التفاهم املربمة بني الجامعتني ىف تفعيل شتى أنشطة التعاون من تبادل
أكادميي ،وبحوث مشرتكة ،واملشاركة يف مؤمترات دولية ،وسيمنارات بحثية ،باإلضافة
إىل التعاون املشرتك ىف املرشوعات املمولة دوليا ،وتم توقيع املذكرة يف ديسمرب
 ٢٠٢١ىف زيارة نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدويل دكتور اليور محمودوف.
اضاف األستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب،
بالتعاون املثمر مع جامعة طشقند للدراسات الرشقية ودور التبادل الطاليب بني
الجامعتني ىف تعزيز التبادل الثقاىف والحضاري بني الدولتني واكساب الطالب
معارف ومهارات جديدة لبناء قدراتهم وكفاياتهم مبا يؤهلهم للمنافسة ىف سوق
العمل املحىل والدوىل ،مؤكدا أن الطالب يحظون بكافة أشكال الرعاية واالهتامم
واإلقامة املميزة بالحرم الجامعى .كام أعربت الدكتورة مها حسني عميد الكلية،
عن سعادتها وتقديرها للتعاون املشرتك بني قسمي اللغة العربية بالجامعتني،
مشيدة بالدور الرائد ألعضاء هيئة التدريس يف تطوير درجة جامعية مشرتكة
ىف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،وكذلك دور مكتب العالقات الدولية
بالجامعة يف تنسيق جهود التعاون الدويل وتيسري سبل التواصل بني الجامعتني.

تداعيات التغيرات املناخية ىلع األمن
الغذائي املصري
نظم برنامج التغذية العالجية كلية االقتصاد املنزيل جامعة حلوان ،بالتعاون مع
الجمعية العلمية للتنمية البستانية ،ورشة عمل بعنوان "تداعيات التغريات املناخية عىل
األمن الغذايئ املرصي -املشكلة والحلول" ،وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم
بعمل رئيس الجامعة ،وإرشاف األستاذ الدكتور خالد عبدالغفار القايض عميد الكلية ،وذلك
يوم االثنني املوافق  ٣٠مايو مبقر الكلية ببوالق أبو العال .تضمنت الورشة عرض ألثر
التغريات املناخية عىل املحاصيل الغذائية االسرتاتيجية وأثر التغريات املناخية عىل اإلنتاج
الحيواين والداجني  ،باإلضافة إىل عرض اآلثار االقتصادية للتغريات املناخية ،ودور املجتمع
املدين والجامعات واملؤسسات الغري الحكومية يف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية الوطنية
ملواجهه تغري املناخ  .٢٠٥٠تتضمن الورشة ايضا استعراض للتوجهات الدولية لفهم معالجة
القانون واألمن الدوىل للتغريات املناخية والبيئية ،وكذلك التوجهات العاملية الحديثة
يف استخدام علم البيوتكنولوجى ىف مقاومة التغريات املناخية والبيئية .حارض ىف ورشة
العمل نخبة متميزة من املتخصصني :األستاذ الدكتور عبدالحميد عبدالحميد عميد معهد
بحوث البيئة والتغريات املناخية باملركز القومي للبحوث ،والدكتورة حنان فهمي وكيل
معهد بحوث الصحة الحيوانية ،والدكتورة جهاد محمد مويس أستاذ مبركز البحوث الزراعية
ورئيس مجلس الجمعية البستانية ،والدكتور كامل الدين يوسف جعفر بالهيئة العامة
لألرصاد الجوية والتنبؤات املناخية ،والدكتور مصطفى الرشبيني مؤسس مبادرة املليون
للتكييف املناخي ،والدكتور عبدالباسط الجمل أستاذ باملركز القومي للبحوث ،والدكتور
محمد حسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة استدامة للتنمية البيئية ،والدكتور عيىس الرشيف
األمني العام لجمعية خرباء الرضائب العرب ،واللواء الدكتور إبراهيم الغزاوى مساعد وزير
الداخلية وخبري األمن الدويل ،واملستشار الدكتور خالد القايض رئيس محكمة اإلستئناف.
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ثانياً  :ورشة عمل عقدت مبقر قاعة التدريب مبركز ضامن الجودة بالجامعة ألعضاء
هيئة تدريس من أربع كليات ( التكنولوجيا والتعليم ،الحقوق ،التجارة وإدارة األعامل
 ،املعهد القومي للملكية الفكرية )  ،تحت إرشاف أ.د/هناء محمد الحسيني مدير
مركز ضامن وقد حرض بالورشة أ.د /مدير املركز تحت عنوان" :تفعيل دور وحدة
ضامن الجودة وإعداد خطة العمل السنوية لها"  .تناولت الورشة املوضوعات التالية:
1.1املقومات االساسية إلنشاء وحدة ضامن جودة(معتمدة واملوثقة ).
2.2أهداف وحدة ضامن الجودة .
3.3األنشطة الرئیسیة التى تقوم بها وحدة ضامن الجودة لتحقيق اهدافها.
4.4مؤرشات تبنى مفھوم التخطیط اإلسرتاتیجي .
5.5نظام التوثيق والوثائق األساسیة بالوحدة.
6.6الوحدات الداعمة لعمل وحدة ضامن الجودة .
7.7آلیات املراجعة الداخلیة والخارجیة وتقییم األداء الدورى.
8.8ادلة ومناذج الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واإلعتامد.

ورشة عمل بكلية الفنون التطبيقية
إلعادة تدوير املالبس واألقمشة
نظم قسم املالبس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ،الدورة التدريبية
تحت عنوان :جامليات فن الخيامية يف إعادة تدوير االقمشة واملالبس يف إطار املبادرة
الرئاسية صنايعية مرص  ،وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل
رئيس جامعة حلوان ،والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية،
والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ،والدكتورة ضحى الدمرداش
رئيس قسم املالبس الجاهزة .تناولت
الندوة مفهوم التدوير األفضل وهو
يعني االستخدام األمثل لبقايا العوادم
الناتجة من صناعة املالبس الجاهزة و
توظيفها يف منتجات ذو تصميم مميز
جديد ويعترب هذا االتجاه اتجاه عاملي
ملا يدعم فكرة االستدامة ،مضيفة أن
الدورة قد اشتملت أيضاً عىل ندوة
بعنوان اعادة تدوير الخامات البتكار
مالبس مواكبة للموضة .شارك ىف فعاليات الندوة الدكتورة دعاء فاروق املر رئيس
قسم التصميم مبركز التصميامت واملوضه التابع لوزارة التجارة والصناعة قطاع املراكز
التكنولوجية واملهندسة ياسمني مختار الرشيف مصممة مالبس و ستايلست بامليديا.
حرض الندوة و الدورات التدريبية التى نظمت خاللها عدد من أعضاء هيئة التدريس
وطالب قسم املالبس الجاهزة ومتدربني من املبادرة الرئاسية مبادرة صنايعية مرص.

أھداف وحدات ضامن الجودة:

•نرش ثقافة الجودة و تنمیة اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو تطبیق نظام
ضامن الجودة واإلعتامد.
•تنمیة مھارات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة املعاونة والعاملین بالكلیة عىل
متطلبات وآلیات ومجاالت تحقيق ضامن الجودة.وفقا ملعايري اإلعتامد.
•تقویم األداء املؤسىس من خالل التشخیص املتكامل والدقیق للوضع الحايل.
•تحدید اإلطار الزمني لتحقیق األھداف املتفق علیھا وتقییمھا واتخاذ اإلجراءات او
التعدیالت الالزمة.
•إرساء سیاسات وقواعد وإجراءات للتطویر املستمر والتأھیل لإلعتامد.

متطلبات إنشاء وحدات ضامن الجودة (معتمدة وموثقة ):

•اتخاذ قرار مبجلس الكلية بإنشاء وحدة ضامن الجودة وتحديد مقر لها.
• مقر مجھز (اجهزة حاسب آيل ،طابعة ،فاكس ،تلیفون ،ماكینة تصویر ،نقاط نت،
مسطحات وعمل واثاث لحفظ املستندات وامللفات).

امللتقى األول ملسئولي برملان شباب
الجامعات املصرية

•إتخاذ قرار من مجلس الكلية بتعني مدير الوحدة ونائبه.
•إعتامد تشكيل مجلس ادارة الوحدة (باإلسرتشاد بالتشكيل املعد من مركز
ضامن الجودة).
•ھیكل تنظیمي معتمد وفعال.
•اعتامد الئحة ادارية ومالية للوحدة (بعد مراجعة املركز لها) .
•اعتامد خطة عمل للوحدة تلبى االحتیاجات (بعد مراجعة املركز لها).
•تشكيل لجان فنية تنفيذية لخطة عمل الوحدة.
•وضع نظام فعال للمتابعة والتقییم.
•عقد اجتامعات دورية ملجلس ادارة الوحدة.
•تواصل فعال مع مركز ضامن الجودة بالجامعة.
تشكل لجان فنية نوعية داخل وحدة ضامن الجودة (يحدد لكل لجنة املهام
واملسئوليات التى تقوم بها):

شاركت جامعة حلوان بامللتقى األول ملسئويل برملان شباب الجامعات املرصية املقام
تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العاىل والبحث العلمي ،والذى نظمته
وزارة الشباب والرياضة اإلدارة املركزية للربملان والتعليم املدىن بالتعاون مع وزارة التعليم
العاىل والبحث العلمي ،وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى
رئيس الجامعة ،والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب،
وإرشاف راشد محمد عصام مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب ،وبحضور الدكتور
طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العاىل لألنشطة الطالبية ،وأحمد عفيفى وكيل
وزارة الشباب والرياضة .شارك ىف امللتقى  33جامعة ،وحضور مسئوىل الربملان ورعاية
الشباب بالجامعات .أعرب الدكتور ممدوح مهدى عن سعادته مبشاركة طالب جامعة
حلوان ىف مثل هذه الفعاليات التى تساهم ىف اكساب الطالب خربات مختلفة من خالل
االحتكاك والتواصل مع أقرانهم من الجامعات املختلفة بحضور قيادات يحتذى بها،
مضيفاً أن مثل هذه الفعاليات تساهم ىف بناء كوادر شبابية قادرة عىل مامرسة العمل
السياىس بشكل مناسب .اكد الدكتور حسام رفاعى حرص جامعة حلوان عىل أن الجامعة
تحرص عىل بناء هوية للطالب وتحفزهم عىل املشاركة السياسية اإليجابية الفعالة.

ورش العمل التي نظمها مركز ضمان
الجودة كدعم فنى للكيات ولوحدات
ضمان الجودة لتفعيل دورها فى
تطبيق منظومة الجودة بالكليات

نظرا ً لدور املركز املميز يف للنهوض بتطبيق منظومة ضامن الجودة
وفقا ملعايري االعتامد بالجامعة وبالكليات  ،فقد قدم املركز بتنظيم عدد
من ورش العمل كنوع من الدعم الفني للكليات ولضامن استمرارية
عمل وحدات ضامن الجودة بفعالية ىف هذا املجال  ،والتي منها ما ييل:
أوالً  :ورشة عمل عقدت مبقر كلية العلوم ألعضاء هيئة التدريس ( 20عضو)
تحت إرشاف أ.د/هناء محمد الحسيني مدير مركز ضامن الجودة بالجامعة و أ.د/
عامد محمد أبو الدهب عميد الكلية و حارض فيها ا.د /نهلة عبد املحسن خبري
الجودة وعضو هيئة تدريس بكلية الفنون التطبيقية  ،والتي كانت تحت عنوان "
فنيات كتابة وإعداد الدراسة الذاتية للربنامج"  .هدفت الورشة إىل توضيح ما ييل:
•كيفية تشكيل فريق إعداد الدراسة الذاتية ومشاركة املجتمع الداخيل
والخارجي يف فعاليات إعداد الدراسة الذاتية للربنامج كال يف مجال اختصاصه.
•كيفية اختيار مؤرشات للربنامج والتعريف بالبيانات الواجب تجميعها إلعداد الدراسة
الذاتية للربنامج.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻰ اﻋﺪھﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة )ﻋﺪد  51اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﻠﺮأى(
اﺳﺘﻄﻼع رأى اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻰ ) ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ واﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ(
اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأى ﻋﻦ اﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ )ﻟﻠﻄﻼب(
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺮأى ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻰ واﻟﺨﺎرﺟﻰ(
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺮأى ﻋﻦ وﺣﺪة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ )اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ واﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ(
ﻣﺮدود اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻘﺮرات )طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ(
ﻛﻔﺎءة اﻷﺟﮭﺰة واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿﺔ )اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ /اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ /طﻼب
اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ(
رﺿﺎ اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
رﺿﺎ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ )طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ(
اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ )اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ واﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ(
ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﺟﺮاءات اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ )اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ(
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻹﺧﻼﻗﻰ )اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﮫ واﻹدارﯾﯿﻦ(
اﺳﺘﻘﺼﺎء رأى ذوى اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ )إن وﺟﺪ(
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﻋﻦ اداء ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة
اﺳﺘﻄﻼع آراء اﻟﻄﻼب ﺣﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻘﺼﺎء أراء اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻰ
اﺳﺘﻘﺼﺎء أراء اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲ
اﺳﺘﻘﺼﺎء آراء اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﺳﺘﻄﻼع اﻷراء ﺣﻮل أداء أﻣﯿﻦ اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﺳﺘﻄﻼع اﻷراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﺳﺘﻄﻼع اﻷراء ﺣﻮل أداء ﻋﻤﯿﺪ اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﺳﺘﻄﻼع اﻷراء ﺣﻮل أداء وﻛﯿﻞ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻄﻼب
اﺳﺘﻄﻼع اﻷراء ﺣﻮل أداء وﻛﯿﻞ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﺸﺌﻮن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ .
إﺳﺘﻄﻼع اﻷراء ﺣﻮل أداء وﻛﯿﻞ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺒﺤﻮث
ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﻣﻌﺎوﻧﻲ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﻘﯿﯿﻢ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم  /اﻹدارات ﻷداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ .
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻷﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ /اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻄﻼب
اﺳﺘﻘﺼﺎء أراء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻦ أﻟﻨﺸﻄﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  /اﻟﻜﻠﯿﺎت
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺨﺎزن واﻟﻌﮭﺪ
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻼب
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﻄﻼب
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﯿﺪ اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﺳﺘﻘﺼﺎء رأى اﻟﺠﮭﺎز اﻹدارى ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹدارى اﻟﻤﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻵراء ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻮرش
اﺳﺘﻘﺼﺎء رأى اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺣﻮل أداء رﺋﯿﺲ اﻟﻘﺴﻢ /ﻣﺪﯾﺮ اﻹدارة
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ﺗﺎﺑﻊ :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻰ اﻋﺪھﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة
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ﺗﻘﯿﯿﻢ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم  /اﻹدارات ﻷداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
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اﺳﺘﻄﻼع آراءأﻋﻀﺎءھﯿﺌﮫ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻛﮫ ﻓﻰ ﺻﯿﺎﻏﮫ رؤﯾﺔ ورﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
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ﻣﺮدود اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿ ﮭﺎ اﻟﻘﯿ ﺎدات اﻷ ﻛﺎدﯾ ﻤﯿﺔﻋﻠﻰ اداﺋ ﮭﻢ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣ ﻠﯿ ﻦ
ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ

46

اﺳﺘﻘﺼﺎء رأى أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻋﻦ اداء وﺣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ

47

إﺳﺘﻘﺼ ﺎء رأي اﻟﻘﯿ ﺎدات اﻷ ﻛﺎدﯾ ﻤﯿﺔ واﻹدا رﯾﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ ﺗﺤ ﺪﯾﺪ اﻹ ﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤ ﺎﻟﯿ ﺔ
واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

48

إﺳﺘﻘﺼ ﺎء اﻟﺮأ ى ﺣﻮ ل ﻣﺪى ﻛ ﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤ ﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ و اﻹدارﯾ ﺔ ﺑﻮﺣﺪا ت ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮد ة
ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺎت

94

اﺳﺘﻘﺼﺎء آراء اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

50

إﺳﺘﻘﺼ ﺎء رأي اﻟﻘﯿ ﺎدات اﻷ ﻛﺎدﯾ ﻤﯿﺔ واﻹدا رﯾﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ ﺗﺤ ﺪﯾﺪ اﻹ ﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤ ﺎﻟﯿ ﺔ
واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

51

اﺳﺘﻘﺼﺎء رأي اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ  /اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

زيارات املتابعة التى قام بها مركز
ضمان الجودة وحدات ضمان الجودة
والبرامﺞ األكاديمية
نظم مركز ضامن الجودة زيارات املتابعة الدورية لبعﺾ كليات جامعة حلوان
خالل العام الفرتة من (15-19/5/2022م) .حيث قام خرباء الجودة باملركز
بتنفيذ الزيارات لعدد  4كليات وهم ( الحقوق  ،التكنولوجيا والتعليم ،
التجارة وإدارة األعامل  ،املعهد القومي لحقوق امللكية الفكرية و برنامجني
مبرصوفات مبقر كلية التجارة بالزمالك ) ملتابعة مدى استمرارية تطبيق منظومة
ضامن الجودة واالعتامد وخطط التطوير التي وضعتها الكليات يف هذا املجال

مهام وحدة ضمان الجودة واألقسام
العلمية
من مهام وحدة ضامن الجودة واألقسام العلمية هو إعداد الوثائق األساسیة للربامج
واملقررات طبقاً للمعاییر األكادیمیة وتشمل :
توصیف الربامج
توصیف املقررات
تقریر املقررات
تقریر الربامج
ملفات املقررات
مناذج من ملف انجاذ الطالب ىف املقررات وذلك ملرحلتى البكالوریوس والدراسات
العلیا.
إنشاء وحدات داعمة مختلفة بالكلیة مثل:
وحدة إدارة األزمات والكوارث.
وحدة تدریب او لجنة (ضمن الھیكل التنظیمي لوحدة الجودة)
وحدة التعلیم اإللكرتوين.
وحدة متابعة الخریجین
وحدة قياس وتقويم اإلمتحانات الطالبية
وحدة إداریة لخدمة املجتمع وتنمیة البیئة.
وحدة تكنولوجيا املعلومات ( ) IT

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

