
النشرة الدورية ملركز ضمان الجودة - جامعة حلوان
نوفمرب 2022مالعدد 28

١

اليوم العاملي للجودة 
(نوفمبر 2022 م)

العدد46

كلية الفنون التطبيقية جامعة 
حلوان تحتفل باليوم العاملي 

للجودة

املعنية  والهيئات  الجهات  من  العديد  تحتفل    
الكربى عىل مستوى العامل باليوم العاملى للجودة 
شهر  من  الثاىن  الخميس  نوفمرب)يوم  شهر  ىف 
العام  هذا  وافق  حيث   ، عام  كل  من  نوفمرب( 
هذا  يهدف  نوفمرب.  شهر  من  العارش  اليوم 
اإلحتفال إىل زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة، 
وميثل ايضا فرصة لالحتفال بالنجاح الذي حققته 
واألفراد خالل مرحلة سابقة ىف هذا  املؤسسات 
سنوية  حملة  هو  العاملي  الجودة  يوم   . املجال 

بهدف   ،  )Chartered Quality Institute CQI للجودة)  الدويل  املركز  بها  يحتفل 
أن  الجودة  إدارة  العامل. حيث متكن  الجودة عىل مستوى  إدارة  الوعي ىف مجال  رفع 
يتحقق  باستمرار، هذا  بشكل جيد  تقدم خدمة  أو  ما  منتج  تنتج  أو  املؤسسة  تعمل 
من خالل تطبيق أربعة مكونات رئيسية: "تخطيط الجودة ، وضامن الجودة ، ومراقبة 
للجودة يف  العاملي  باليوم  احتفال  أول  أقيم  عام 2008  الجودة". يف  وتحسني  الجودة 
العاملي الذي  ، اململكة املتحدة، و يف كل عام يتم تحديد موضوع يوم الجودة  لندن 
يتغري من عام آلخر، ويتم اإلعالن عنه ليغطي مجموعة من القضايا واملوضوعات ذات 
 )CQI( الصلة باملهنة ليتم العمل عىل تطويرها وتحسينها.  عقد معهد الجودة املعتمد
املؤمتر األول ليوم الجودة العاملي يف 13 نوفمرب 2008 ىف لندن ، واصبح منذ ذلك الحني 
 ،   )CQI( الجودة  معهد  ِقبل  من  عام  كل  العاملى  الجودة  يوم  موضوع  اختيار  يتم 
الذي دامئا ما يدعو اىل رفع مستوى الوعي بالجودة وتقديم الدعم لألفراد واملنظامت 
لتحقيق االزدهار االقتصادي واعتامد معايري عالية الجودة . لهذا كان موضوع اسبوع 
الجودة الذى تم اختيارة لعام 2022 هو" ضمري الجودة" : اى فعل الشئ الصحيح. يتيح 
باختالف  املؤسسات  وثقافة  لضمري  ميكن  كيف  يف  للتفكري  فرصة  العام  هذا  موضوع 
باليشء  والقيام  الصائبة   القرارات  اتخاذ  من   يعيقها   أو  يساعدها  أن  اختصاصاتها 
الصحيح  "لجميع املستفيدين وأصحاب املصلحة". تأسس معهد الجودة )CQI( عام 
الخدمات  تحسني  يف  الخرباء  من  مجموعة  تضم  معتمدة  مهنية  هيئة  وهو   ،  1919
واملشاريع وجودة املنتج. منذ إنشائها وضعت CQI معياًرا ملنارصة التميز التنظيمي يف 
إدارة الجودة يف جميع أنحاء العامل. يبلغ عدد أعضاء املنظمة اآلن ما يقرب من 20000 
شخص وهي املنظمة الوحيدة التي ميكنها منح األشخاص حالة "محرتف جودة معتمد".  

  شارك كوادر من جامعة حلوان يف تنظيم بطولة العامل للجامعات لالسكواش، وجاءت 
رئيس جامعة حلوان، حيث  قنديل  السيد  الدكتور  األستاذ  رعاية  املشاركة تحت  تلك 
استضافت مرص خالل الفرتة من ٧ نوفمرب حتى ١٣ نوفمرب 2٠22، برعاية دولة رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفى مدبويل، بطولة العامل للجامعات لالسكواش يف النسخة الثانية 
يرأس  حيث   .  2008 عام   يف  األوىل  للنسخة  استضافتها  بعد  مرص  تستضيفها  التي 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة األستاذ الدكتور أمين عاشور وزير التعليم العايل والبحث 
الدكتور  واألستاذ  للجامعات،  املرصي  الريايض  االتحاد  إدارة  مجلس  ورئيس  العلمي 

والرياضة،  الشباب  وزير  أرشف صبحى 
الوزارات  من  مجموعة  مع  بالتعاون 
العربية،  مرص  بجمهورية  والهيئات 
مستوى  عىل  دولة   ١2 مبشاركة  وذلك 
 - أسبانيا   - التشيك   - )مرص  العامل 
فرنسا   - الصني  كونج  هونج   - اليابان 
هولندا   - الجنوبية  كوريا   - املجر   -
 .) إفريقيا  -جنوب  سويرسا   - بولندا   -
أعضاء  من  الكفاءات  بعض  شاركت 
من  املعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة 

الشباب  لرعاية  العامة  باإلدارة  العاملني  من  اإلداري  والجهاز  الرياضية  الرتبية  كليات 
جامعة حلوان، وكذلك مشاركة الطالب والطالبات وخريجى كليات جامعة حلوان يف 
الرئيس  معاىل  من  كبري  بدعم  تحظى  التي   ، البطولة  يف  واملتطوعني  املنظمة  اللجان 
وبخاصة  املرصية،  الرياضة  دور  إبراز  بهدف  الجمهورية  رئيس  السييس  عبدالفتاح 
جامعة  رئيس  قنديل  السيد  الدكتور  األستاذ  لتوجيهات  ووفقا   ، الجامعية  الرياضة 
العاملية. البطولة  تنظيم  يف  املشاركة  يف  الجامعة  إىل  املنتمني  مهمة  بتسهيل  حلوان، 

 كوادر جامعة حلوان تشارك 
بتنظيم بطولة العالم للجامعات 

لالسكواش

   احتفلت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان باليوم العاملي للجودة، وذلك 
تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإرشاف الدكتورة ميسون 
قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان .وأوضحت الدكتورة ميسون 
قطب أن كلية الفنون التطبيقية تحتفل مع العديد من الجهات والرشكات الكربى 
بالعامل وغريها يف شهر نوفمرب من كل عام باعتباره شهر الجودة، ويتم االحتفال 
باليوم العاملي للجودة سنويًا يف األسبوع الثاين من شهر نوفمرب من كل عام حيث 
ركز شعار هذا العام عىل "الضمري الجيد"، وقيام املنظامت بتوسيع نطاق مسئولياتها 
وأن تفعل اليشء الصحيح، ليس فقط للعمالء والجهاز اإلداري، ولكن كذلك تجاه 
البيئة واملجتمع وكافة أصحاب املصلحة عىل حد سواء. أقيمت االحتفالية أون الين 
.أشارت عميدة كلية الفنون التطبيقية إىل أن موضوع أسبوع الجودة العاملي لهذا 
العام يوفر فرصة للتفكري يف الكيفية التي ميكن بها لثقافة املنظمة وضمريها مساعدة أو 
إعانة منظمة ما التخاذ القرارات والقيام باليشء الصحيح لجميع األطراف املعنية . حيث 
ان الجودة تعني "اإلتقان" أي اتقان العمل وفعله بالطريقة الصحيحة، وال تتعلق إدارة 
الجودة بتصميم وتحسني جودة املنتج والخدمة فحسب، بل تتعلق أيضا بالطرق التي 
تستخدمها املؤسسات لتقدميها للعمالء وكافة األطراف املعنية .يهدف هذا اليوم إىل زيادة

ثقافة  ونرش  الجودة  بأهمية  الوعي 
بالنجاح  لالحتفال  فرصة  وميثل  الجودة، 
يف  واألفراد  املؤسسات  حققته  الذي 
اضافت  املختلفة.  الجودة  مجاالت 
التى  االحتفالية  موعد  أن  سيادتها 
العام مواكب  عقدت اون الين يأيت هذا 
ملركز  الدورية  املتابعة  زيارة  ملوعد 
إرشاف  تحت  بالجامعة  الجودة  ضامن 
الحسيني  الدكتورة هناء محمد  األستاذة 
الجودة  خرباء  وفريق  املركز  مدير 
عىل  للوقوف  وذلك  املراجعني،  من 
الفنون  بكلية  الجودة  أنشطة  متابعة 

الفنون  كلية  عميدة  الدكتورة  األستاذة  السيدة  وجهت  حلوان.  جامعة  التطبيقية 
الجودة  مركز ضامن  مدير  الحسيني  هناء  للدكتورة  الشكر  حلوان،  جامعة  التطبيقية 
إميان  والدكتورة  الجامعة،  لكليات  الدائم  ولدعمهم  الجودة  ورمز  حلوان  جامعة 
مجهوداتها  من  يقدمانه  ما  عىل  بالكلية  الجودة  ضامن  وحدة  مدير  طالب  أبو 
الواقع. ارض  عىل  تطبيقيه  كمامرسات  الجودة  مفهوم  ترسيخ  نحو  متعددة 

كلية هندسة املطرية تفوز بامليدالية 
Waste To Energy    الذهبية بمشروع

امليدالية  عيل  حلوان  بجامعة  املطرية  هندسة  كلية  من  أنچاد  فريق  حصل   
عىل  والحفاظ  املتجددة  الطاقة  مجال  (يف   WasteTo Energy(مبرشوع الذهبية 
مصدر  يعترب  والذي  طبيعي  غاز  ايل  الطعام  مخلفات  لتحويل  مرشوع  وهو  البيئة 
  HYDRA مبرشوع  فضية  ميدالية  عىل  أيضا  الفريق  وحصل  للطاقة،  متجدد 
بجامعة  املخرتعني"  "يوم  الدولية  باملسابقة  الطبي  املجال  يف  الطبيعي  للعالج 
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كلية الخدمة االجتماعية بجامعة 
حلوان تطلق املعسكر البيئى 

للتشجير والتجميل.

فوز جامعة حلوان باملركز الثانى 
فى مسابقة هاكاثون الجامعات 

املصرية  

 اودايانا مبدينة بايل بدولة اندونسيا، وقد حصل فريق أنجاد أيضا عيل درع التميز من 
دولة روسيا كجائزة تكريم للفريق خالل املسابقة. تأيت مشاركة طالب جامعة حلوان 
تحت رعاية األستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، األستاذ الدكتور حسام 
رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، األستاذ الدكتور محمد حسنني 
ربيع عميد كلية الهندسة باملطرية األستاذ الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة 
لألنشطة الطالبية والجامعية، إرشاف إدارة النشاط العلمي التكنولوجي باإلدارة العامة 
لرعاية شباب جامعة حلوان تحت إرشاف األستاذ راشد عصام مدير عام اإلدارة العامة 
لرعاية الشباب، االستاذ مدحت عالم مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي. تعد 
مسابقة يوم املخرتعني بإندونيسيا هي مسابقة للشباب والغرض منها هو عرض وتقديم 
التنمية  أهداف  لتحقيق  وتنفيذ حلول  األفكار  تبادل  واملبتكرة،  الجديدة  االخرتاعات 
املستدامة وتشجيع الطالب والشباب عىل البحث واالبتكار وتقديم اإلبداعات العلمية.

 فاز فريق جامعة حلوان مبسابقة هاكاثون الجامعات املرصية بعنوان )التغيري املناخي: 
بحضور  وذلك  املرصية،  الجامعات  مستوى  الثاىن عىل  باملركز  لالستمرارية"(  "اإلبداع 
القائم  بالطقس  التنبؤ  بعنوان  مبرشوع  العايل،  التعليم  وزير  عاشور  أمين  الدكتور 
هذا  يعد  املستدامة.  الذكية  الزراعة  متكن  التي  الحيوية  واألسمدة  اآليل  التعلم  عىل 
حلوان   جامعة  هاكاثون  وهو  بالجامعة  سابقا  تم  الذى  الفريد  الحدث  نتاج  الفوز 
عىل  الضوء  ألقى  الذي  العلمي  والبحث  االبداع  مجمع  إرشاف  تحت  كان  والذى 
قدرة  جامعة حلوان عىل دعم قاطرة التنمية والتطوير ىف أى مجال تحتاجه الدولة، 
والبحث  اإلبداع  مجمع  قام  حيث  الجامعات،  مستوى  عىل  املسابقة  إطالق  وعند 
الجامعة وهام املرشوع االول  العلمي بدمج  وتطوير مرشوعني فائزين من هاكثون 
عنوان  تحت  االصطناعي  والذكاء  الحاسبات  كلية  االصطناعي-  الذكاء  مبحور  الفائز 
التنوع  مبحور  الفائز  األول  واملرشوع   Rainfall prediction using AI:
 Variable عنوان):  تحت  العلوم  كلية   - البيئة  عيل  والحفاظ  البيولوجي 
.  )sources of biofertlizers and their effect on essential crops

      ولقد أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بفريق هاكاثون جامعة حلوان، 
مقدما لهم التهنئة لفوزهم ورفع اسم جامعة حلوان وسط الجامعات املرصية، مبينا 
قدرة طالب الجامعة عىل املنافسة يف املسابقات املحلية والعاملية مبختلف املجاالت 
وتحقيق الفوز مبراكز متقدمة، مؤكًدا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطالبية املشاركة 
يف املسابقات املحلية واإلقليمية والدولية يف مختلف املجاالت. كام عربت الدكتورة رويدا 
سعادتها  عن  العلمي  والبحث  اإلبداع  مجمع  ومدير  للمرشوع  العام  املنسق  صادق 
بأبنائها الطالب من فريق هاكاثون جامعة حلوان عىل املجهود املبذول واألداء املرشف 
بفكرة  التحكيم  لجنة  إشادة  عىل  مؤكدة  املسابقة،  تحكيم  لجنة  أمام  قدموه  الذى 
املرشوع املقدم من جامعة حلوان. تكون فريق جامعة حلوان الفائز باملركز الثاين يف 
مسابقة هاكاثون الجامعات املرصية من  الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق املنسق 
العام للمرشوع ومدير مجمع االبداع والبحث العلمي، الدكتورة منار سليم فوده بكلية 
العلوم ومرشف مجمع االبداع والبحث العلمي، الدكتور هالل احمد سليامن محمد 
بكلية الحاسبات والذكاء االصطناعي ومرشف عىل املرشوع، الدكتورة إميان توفيق بكلية 
العلوم ومرشف عيل املرشوع، أحمد عمرو، ماريهان رأفت، عالء محمد بكلية الحاسبات 
والذكاء االصطناعي، سيف سمري، اسامء ارشف، هالة محمد، منة الله عادل بكلية العلوم.

الجامعة  أن   الجامعة  رئيس  قنديل  السيد  الدكتور  أوضح  لألخرض(.  اتحرض   (   
التي  والتحديات  بالقضايا  املعنية  الرئاسية  باملبادرات  الفعالة  مشاركاتها  يف  مستمرة 
املواطنة  روح  ينمي  التشجري  عملية  ىف  الطالب  مشاركة  أن  حيث  الوطن،  تواجه 
بقضايا  االهتامم   تعزيز  ىف  يساهم  كام  الطالب،  لدى  التطوعي  والعمل  واالنتامء 
البيئي  املعسكر  هذا  ان  خضري  صفاء  الدكتور  أكدت  املناخي.كام  والتغري  البيئة 
املساحات  زيادة  خالل  من  الحراري،  االحتباس  ظاهرة  من  التقليل  إىل  يهدف 
الخرضاء  بالجامعة، واالهتامم بثقافة التشجري التي لها مردود بيئي وجاميل للمجتمع.

انطالق فعاليات املنتدى "التصميم 
األخضر.. استدامة للحياة" بكلية الفنون 

التطبيقية بجامعة حلوان
   تحت  رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،  الدكتورة منى فؤاد عطية 
الجامعة  رئيس  نائب  بعمل  والقائم  والبحوث،  العليا  للدارسات  الجامعة  رئيس  نائب 
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون 
التعليم والطالب،  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، انطلقت فعاليات 
املنتدى العلمي األكادميي " التصميم األخرض .. استدامة للحياة " بكلية الفنون التطبيقية 
التغريات  ملواجهة  والبحثية  العلمية  الكلية  إمكانيات  يعكس  والذي  حلوان  جامعة 
املناخية من خالل أبحاث رسائل املاجستري والدكتوراه واألبحاث العلمية وبراءات اإلخرتاع 
ومشاريع التخرج ، والتي تساهم يف املشاركة العلمية واإلستفادة من نتائج تلك األبحاث 
بالتواصل مع رجال األعامل يف سوق العمل الخارجي لتخطيط رؤية مستقبلية لغدا أفضل 
ابحاث عن تصميم  مناقشة  املنتدى خالل جلساته  يتضمن  القادمة.    كذلك  لألجيال 

النيل وتفرعاته،  نهر  لتنظيف  وحدة 
أقمشة  لبعض  اآلداء  خواص  تقييم 
املنتجة من تدوير  املنزيل  االستخدام 
العبوات البالستيكية، استخدام أوراق 
النخيل املطبوعة يف الحرف الحديثة 
العاملية،  املوضة  التجاهات  وفقا 
الطاقة املتجددة عىل  تأثري استخدام 
جودة  معايري  تحقيق  املنتج،  شكل 
البيئة الداخلية لقاعات التصميم من 
األخرض.  الهرم  معايري  تفعيل  خالل 

بالكلية وكذلك معرض  التدريس  املنتدى إقيم معرض ألعامل أعضاء هيئة  عىل هامش 
ألعامل الباحثني و ملصقات ملخصة ألبحاثهم العلمية واملنتج التطبيقي الناتج عن البحث 
العلمي وذلك بقاعة العرض الكربى بالكلية.  خرج املنتدى مبجموعة من التوصيات أهمها 
رضورة تفعيل منتدى التصميم بالكلية ليقام كل 6 أشهر ، لبحث ودراسة عرض الرسائل 
العملية التخصصية ذات الصلة بالصناعة واملجتمع لعرضها وتسويقها مع السوق املحيل .  

  بدأت كلية الخدمة االجتامعية بجامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد 
قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة منى عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة 
املرشف عىل قطاع البيئة بالجامعة، الدكتور زغلول عباس عميد الكلية، وإرشاف 
الدكتورة صفاء خضري وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالتعاون 
تنفيذ  الطالب،  وسواعد  وبجهود  بالجامعة  الزراعية  واإلدارة  البيئة  وزارة  مع 
املعسكر البيئي لتشجري وتجميل الكلية والذي استغرق ثالثة أيام ، وذلك تزامنا 
مع مؤمتر التغري املناخي Cop 27 الذي تستضيفه مرص مبدينة رشم الشيخ واملقرر 
عقده خالل شهر نوفمرب الجارى. وأوضح بيان صادر من جامعة حلوان، أنه تم 
استكامل أعامل التشجري داخل الكلية واملحيط الخارجي لها بزراعة )200( شجرة 
وذلك يف إطار مبادرة الخدمة االجتامعية وتحديات التغري املناخي والتي تضم 
عددا من الفعاليات التي تستهدف نرش ثقافة الحفاظ عىل البيئة وحث الشباب 
الرئاسية  املبادرة  الطبيعية ضمن  واملوارد  البيئة  الحفاظ عىل  املشاركة يف  عيل 

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين 
املعهد القومي للملكية الفكرية 

ونقابة املحامين
   تحت رعاية األستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة تم توقيع بروتوكول تعاون 

مشرتك بني املعهد القومي للملكية الفكرية ونقابة 
املحامني، بحضور األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية 
القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 
والبحوث واألستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس 
الجامعة لشئون التعليم والطالب، واألستاذ الدكتور 
يارس جادالله عميد املعهد القومي للملكية الفكرية 
بنود  تتضمن  املحامني.  نقيب  عالم  وعبدالحليم 
الربتوكول ان يتم تقديم الدورات التخصصية وبرامج 

الدراسات العليا املتخصصة يف كافة فروع امللكية الفكرية للمحامني إلتاحة املجال أمامهم 
يف إمناء معارفهم وخرباتهم بقضايا ومشكالت حامية واستغالل حقوق امللكية الفكرية من 
املنظور القانوين واالقتصادي. أشار السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة إىل أن الربوتوكول 
يهدف إيل تقديم فرص دراسة املاجستري والدكتوراه يف امللكية الفكرية للمحامني مبا يدعم 
الجانب األكادميي يف هذا املجال ، الذي يتطلب مزيدا من االهتامم يف ضوء تطور الحياة 
أهمية  عىل  سيادته  أكد  كام  الفكرية.  امللكية  مبجال  تتعلق  قانونية  مشكالت  وبزوغ 
بتسجيل  الفكرية  للملكية  القومي  املعهد  كلف  الجامعة  مجلس  وأن  الفكرية  امللكية 
جميع حقوق امللكية الفكرية لكليات الجامعة ومنتسبيها والبدء يف تسويق بعض األفكار 
امللكية  ثقافة  تنرش  النقابة سوف  أن  املحامني  نقيب  عالم  عبدالحليم  أوضح  املتميزة. 
الفكرية من خالل التنظيم املشرتك مع املعهد لعقد لقاءات تدريبية يف هذا الشأن وعقد 
ندوات مشرتكة يف هذا املجال. أضاف األستاذ الدكتور يارس جادالله عميد املعهد القومي 
الفكرية تعد أمرًا غري  الفكرية إيل أن الربوتوكول يؤكد عىل أن دراسة امللكية  للملكية 
تقليدي نحتاجه يف مرص بدرجة كبرية، وهذا يتطلب مزيد من نرش ثقافة امللكية الفكرية 
وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية للسادة املحامني ىف هذا املجال مبا يعطي خلفية تفيد 
املحامي الذي يتطلب عمله املزيد من البحث والدراسة يف تلك املجاالت غري التقليدية.



٣

ختام فعاليات املؤتمر الدولى الخامس 
بصيدلة حلوان بعنوان (رعاية صحية 

مستدامة)
 اختتمت فعاليات املؤمتر الدويل الخامس للعلوم الصيدلية، والذى نظمته كلية الصيدلة 
رعاية  )لرعاية صحية مستدامة(، وذلك تحت  بعنوان منظور صيدالين  جامعة حلوان 
واألستاذ  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  عاشور  أمين  محمد  الدكتور  األستاذ 
الدكتور  واألستاذ  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  أكادميية  رئيس  صقر  محمود  الدكتور 
السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، واألستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة 
لشئون الدراسات العليا والبحوث و األستاذ الدكتور سامح رسور عميد كلية الصيدلة. 
ستاتس  وجامعة  األسرتالية  موناش  جامعة  من  مشاركات  املؤمتر  فعاليات  وتضمنت 
املاليزية إىل جانب عدد من املشاركات من الباحثني املرصيني. وتناول املؤمتر مناقشة 
قضايا مهمة مثل كيفية التعامل مع انتشار مقاومة املضادات الحيوية، العالجات املوجهة 

للقضاء عىل الرسطان، واستخدام الرتكيب البينوى 
للرسطان  جديدة  عالجات  إيجاد  ىف  للربوتني 
وغريها من املوضوعات والقضايا الصحية املهمة. 
عميد  رسور  سامح  الدكتور  األستاذ  استعرض 
الكلية ورئيس املؤمتر توصيات املؤمتر ىف الجلسة 
: اهمها  من  كانت  والتى   ، للمؤمتر  الختامية 

•زيادة التعاون الدويل واملحيل يف األبحاث يف 
مختلف املجاالت الصيدالنية.

•االهتامم بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيات البازغة مثل املعلوماتية الحيوية، والذكاء 
االصطناعي والنانوتكنولوجي وتوظيفها يف األبحاث املرتبطة بالصحة والدواء. 

•إنشاء درجات دبلومات وماجيستري يف مجاالت جديدة مثل السياسات الصحية، علم 
الجينوم، املعلوماتية الحيوية...الخ ، واستقدام خرباء اجانب ىف الفعاليات البحثية 

املختلفة.
•توفري تدريب لشباب الباحثني والصيادلة داخل املؤسسات الصحية الدولية مثل 

منظمة الصحة العاملية لبناء قدراتهم يف مجال صياغة السياسات الصحية والصحة 
العامة. 

•االهتامم بالتحديات الدولية الكربى وادراجها يف الخطط البحثية مثل تغري املناخ 
وتحقيق رؤية مرص 2030 يف مجال الصحة وتحقيق رعاية صحية مستدامة. 

•رفع كفاءة املعامل البحثية  بكليات الصيدلة وتزويدها بأحدث التكنولوجيات 
والتجهيزات .

•التوسع يف إنشاء الفرق البحثية يك تستطيع تنفيذ أبحاث بينية متعددة التخصصات 
سواء من داخل املؤسسة الواحدة أو من مؤسسات متعددة محلية ودولية. 

•تفعيل املرشوعات البحثية للطالب خالل سنوات الدراسة إلكسابهم مهارات البحث 
العلمي. 

•تدريب الطالب يف مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا عيل كيفية مواجهة 
املشاكل الصحية الكربى والطارئة مثل مشاكل مقاومة املضادات الحيوية وظهور 

األوبئة الجديدة. 

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان 
يفتتحان أعمال تطوير مستشفى بدر

الدكتور  األستاذ  افتتح   
وزير  عاشور  أمين 
والبحث  العاىل  التعليم 
واألستاذ  العلمى 
قنديل،  السيد  الدكتور 
حلوان،  جامعة  رئيس 
وليد  الدكتور  واألستاذ 
كلية  عميد  الرسوجى 
بعمل  والقائم  الطب 
الجامعة  رئيس  نائب 
املجتمع  خدمة  لشئون 
وتنمية البيئة ، وبحضور 
كل من، األستاذ الدكتور 
املدير  عمر  وائل 
ملستشفيات  التنفيذي 

بدر  ملستشفى  الطبي  املدير  العوام  عاطف  محمد  الدكتور  األستاذ  حلوان،  جامعة 
الجامعي، الدكتور محمد فاضل مدير عام املستشفىى، أعامل املرحلة الثانية من تطوير 
مستشفى بدر الجامعى، والذى تم تطويره لىك يكون مجهزا عىل أعىل مستوى الستقبال 
الحاالت التى تخدم منتسبى جامعة حلوان وسكان املنطقة املحيطة بها. حيث تشهد 
والتي  املركزة  الرعاية  وحدة  افتتاح  باملستشفى،  التطوير  أعامل  من  الثانية  املرحلة 
تم دعمها بعدد 12 رسيرا ليصل إجاميل عدد األرسة بالرعاية 25 رسيرا، كذلك افتتاح 
بإجامىل 18  الكلوى  الغسيل  بعدد 21 رسير رعاية متوسطة، ووحدة  الداخيل  القسم 
رسيرا، باإلضافة إىل افتتاح قسم قطاع األغذية الذى يتضمن املطبخ الخاص باملستشفى. 

احتفالية التضامن بجامعة حلوان
السيد  الدكتور  األستاذ  أشاد   
حلوان  جامعة  رئيس  قنديل 
من  لها  ملا  االحتفالية  بهذه 
أهمية كبري يف دعم ذوي الهمم، 
ودعم  املتفوقني  وتشجيع 
أهمية  عىل  مشدداً  الصناعة، 
وتشجيع  الرئاسية  املبادرات 
فعاليات  خالل  من  الطالب 
وأنشطة مختلفة، مقدماً الشكر 

لوزارة التضامن االجتامعي ملا تقوم به من مجهودات لخدمة طالب الجامعة. حرض 
االحتفالية  بعض من  السادة عمداء ووكالء كليات الجامعة يف قطاعى التعليم 
والطالب وقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة والطالب، وممثيل بعض الجمعيات 
وجمعية األورمان، حيث تم توزيع أجهزة الب توب للطالب ذوي الهمم مقدمة من 
جمعية األورمان، و مكافآت شهرية تشجيعية للطالب الفائقني بواقع 500 جنيه 
شهرياً مقدمة من  أحد الجمعيات، وكذلك عمل معرض لألرس املنتجة. كام شارك 
يف اإلرشاف فريق عمل وحدة التضامن االجتامعي بالجامعة وبالتعاون مع إدارة 
التكافل االجتامعى باإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومبشاركة مركز رصد 
ودراسة املشكالت املجتمعية برئاسة  الدكتورة سناء حجازى. يأيت برنامج حاضنات 
الفائقني الذي تنفذه وزارة التضامن االجتامعي بالجامعات  يف إطار بروتوكول 
التعاون املربم ىف شهر إبريل املايض بني الوزارة وجامعة حلوان ، الستحداث وحدة 
اإلجتامعية  الخدمات  من  حزمة  لتقديم  الجامعة  داخل  اإلجتامعي  للتضامن 
املرصوفات  دفع  مثل  التوعوية  األنشطة  من  مجموعة  إىل  باإلضافة   ، للطالب 
تتعلق  برامج  وتنفيذ   ، اإلعاقة  ذوي  للطالب  تعويضية  أجهزة  وتوفري  الدراسية 
بالتمكني اإلقتصادي وريادة األعامل وتشجيع الطالب عىل التواصل واملشاركة يف 
خدمة املجتمع .أوضح  الدكتور صالح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات 
أن  املرصية،  بالجامعات  االجتامعي  التضامن  وحدات  عام  ومنسق  اإلجتامعية 
لتحفيز  السياسية  والقيادة  الدولة  مبادرات  خالل  من  الطالب  تدعم  الوزارة 
الطلبة واالهتامم بذوى الهمم وتفعيل مذكرات التفاهم بني الوزارة والجامعة .

مشروع لتطوير وسائل النقل بجامعة 
حلوان لتكون وسائل نقل نظيفة 

رئيس  قنديل،  السيد  الدكتور  األستاذ  عقد 
وآليات  سبل  ملناقشة  اجتامعا،  حلوان  جامعة 
تطوير حركة النقل بالجامعة والسعى، لتطبيق 
وتنفيذ اآلليات الالزمة، لإلعالن عن أن "جامعة 
األستاذ  بحضور  التلوث"،  من  خالية  حلوان 
الطب  كلية  عميد  الرسوجى  وليد  الدكتور 
لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  بعمل  والقائم 
الدكتور  البيئة،األستاذ  وتنمية  املجتمع  خدمة 
محمود املسالوي عميد كلية الهندسة بحلوان، 
مكتب  مدير  بالل  ميادة  الدكتورة  األستاذ 
العالقات الدولية،األستاذ الدكتور أحمد فاروق 
الطالبية  لألنشطة  الجامعة  رئيس  مستشار 
متويل  سامح  الدكتور  واألستاذ  والجامعية، 
رئيس قسم السيارات والجرارات بكلية هندسة 
طالب  اللقاء  خالل   . حلوان  جامعة  املطرية 
رئيس الجامعة برضورة أن تكون وسائل النقل 
بجامعة حلوان وسائل نقل نظيفة، وتم عرض 

منوذج لسيارة تعمل بالكهرباء ضمن مرشوعات الطالب.  أكد رئيس الجامعة عىل أن 
الجامعة تسعي لتنفيذ مثل هذا املرشوع من أجل العمل عىل تصنيع سيارات كهربائية 
لتقليل نسبة التلوث ، ليتم تشغيلها داخل الحرم الجامعي، ليك تقوم بخدمة موظفي 
الجامعة ، وهو ما يتواكب مع خطة الدولة املرصية للحفاظ عىل املناخ، وخفض نسبة 
امللوثات وترشيد الطاقة  . كام أكد سعادتة أن الجامعة  تسعى خالل الفرتة القادمة إىل 
أن تنتج الجامعة السيارات التي تعمل بالوقود النظيف، لتحويل حرم الجامعة إىل حركة 
تنقالت خرضاء خالية من التلوث، ودعا إىل رضورة استخدام السيارات القدمية لتحويلها 
الهندسة  التعاون مع كليات  الجامعة برضورة  إىل سيارات كهربائية.  كام وجه رئيس 
والتكنولوجيا والتعليم ورشكاء صناعيني من أجل عمل أنشطة هندسية، ومساعدة الطلبة 
عىل التدريب يف مصانع الرشكاء من أجل رفع كفاءة الطالب والكليات العملية تباًعا.
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األنشطة الطالبية تسهم فى بناء 
شخصية الطالب

التعريفية،  الندوات  سلسلة  حلوان  بجامعة  املركزية  مرص  أجل  من  أرسة  واصلت  
انطالقا  العلوم،  بكلية  األرسة،  أنشطة  عن  التعريفية  الندوة  فعاليات  انطلقت  حيث 
من  الجامعي  الطالب  بناء شخصية  يف  الفعال   ودورها  الطالبية  األنشطة  أهمية  من 
رئيس  قنديل  السيد  الدكتور  األستاذ  رعاية  الندوات تحت  تلك  تعقد  النواحي،  جميع 
لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  رفاعي  حسام  الدكتور  األستاذ  وريادة   حلوان،  جامعة 
التعليم والطالب واألستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة 
للدراسات العليا والبحوث، وإرشاف عام  الدكتور عامد أبو الدهب عميد كلية العلوم، 
إعداد  معهد  ومدير  املركزية  أجل مرص  من  أرسة  رائد  كريم هامم  الدكتور  وإرشاف  
القادة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي. أكد األستاذ الدكتور رئيس جامعة حلوان، 
أن األنشطة الطالبية تجعل الجامعة مجتمعاً متكامالً يتدرب فيه الطالب عىل الحياة 
الجامعة  املجتمع، وتبث فيهم روح  املجتمعية، ويكتسب من خاللها خربات وتجارب 
استثامر  عىل  وقدراتهم  املتبادل،  والتفاهم  والتعاون،  والتشاور  القيادة  عىل  وتدربهم 
أوقات الفراغ وتنمية قدراتهم الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم. اكد األستاذ الدكتور عامد 
أبو الدهب عميد كلية العلوم عن الدور الحيوي واملهم ىف املشاركة باألنشطة الطالبية 
ويتفاعل  باملجتمع  الطالب  يشعر  حيث  الطالب  اندماج  ثقافة  من  مهم  جزء  فهى 
األستاذ  أوضح    . فيها  يعيش  الذي  املرحلة  من  ممكنه  استفاده  أكرب  ويستفيد  معه 
أن  العايل   التعليم  بوزارة  القادة  إعداد  رائد االرسة ومدير معهد  الدكتور كريم هامم 
هدف سلسلة الندوات التعريفية هو استثامر وقت الطالب وتطوير ذاته واملشاركة يف 
الهامة  املرحلة  لالستفادة من هذه  الجامعي وخارجه،  الحرم  داخل  املتنوعة  األنشطة 
يف حياتهم. لذلك تحرص أرسة من أجل مرص عىل تنوع األنشطة والفعاليات املجدية 
للطالب خالل فرتة الدراسة، حيث أن لكل طالب  فرص متنوعة للمشاركة يف النشاط 
الطاليب الذي يرغب ىف مامرسته، مبا يساهم ىف تطوير الطالب وتنمية مهاراتهم وكذلك 
محاولة تشجيعهم عىل املشاركة الفعالة . كام أشار السيد يارس الجباىل مسئول األرسة 
األنشطة،  الطالب عىل مامرسة  الشباب بهندسة حلوان إىل كيفية تحفيز  ومدير رعاية 
عامة.  بصفة  الطالبية  األنشطة  وىف  خاصة  بصفة  األرسة  ىف  االشرتاك  كيفية  وأيضا 

نظم مركز ضمان الجودة دورة تدريبية عن 
فنيات املراجعة الداخليةوالخارجية فى 

مجال الجودة

استمرارية تنفيذ زيارات املتابعة الدورية 
من خبراء الجودة بمركز ضمان الجودة 

لكليات الجامعة

محمد  هناء  الدكتورة  األستاذة  املركز  مديرة  برئاسة  الجودة  ضامن  مركز  نظم     
الزهريى  ابراهيم  الدكتور  األستاذ  باملركز  التدريب  وحدة  مدير  ومبشاركة  الحسيني 
عن  التمريض  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  للساده  الين(  )اون  تدريبية  دورة   ،
15-( املوافق  واألربعاء  الثالثاء  يومى  وذلك    " والخارجية  الداخلية  املراجعة  "فنيات 

:  دعم قدرات املشاركني  التدريبية هو  16/11/2022م(. الهدف العام لربنامج الدورة 
للربوتوكوالت  وفقاً  والخارجية  الداخلية  املراجعة  عملية  أنشطة  تنفيذ  من  مبا ميكنهم 
الثالث - يوليو  التعليم واالعتامد )اإلصدار  الهيئة القومية لضامن جودة  التى حددتها 
 : أن  التدريبى  الربنامج  خالل  من  )املتدرب(   التدريس  هيئة  عضو  يستطيع   .)2015

يعرف مبادئ عملية ضامن جودة التعليم واالعتامد.. 1
يصف إجراءات اعتامد مؤسسات التعليم العايل.. 2
يحدد أدوار رشكاء عملية املراجعة الخارجية ملؤسسات التعليم العايل.  . 3
يحلل خطوات زيارة املراجعة الخارجية.. 4
يكون إتجاهاً إيجابياً نحو منظومة الجودة واالعتامد.. 5
يحدد أدوات وأساليب التحقق.. 6
يتعرف مكونات ملف التقدم لالعتامد.. 7
يتعرف خصائص تقرير »الدراسة الذاتية«.. 8
يعد تقرير عن فحص  الوثائق الداعمة ملعايري اإلعتامد والدراسة الذاتية.. 9

يحدد العالقة بيـن املعايري األكادميية ونواتج التعلم املستهدفة.. 10
يتعرف أهداف تقرير املراجعة الخارجية. . 11
 يحدد هيكل تقرير املراجعة الخارجية.. 12
يفحص منوذج تقرير املراجعة.       . 13
يستنتج نتائج عمليات املراجعة والتقويم.. 14
يقدر أهمية استمرارية عمليات الجودة بعد االعتامد.. 15

الدورية لكليات  املتابعة  بتنفيذ برنامج     يقوم مركز ضامن الجودة بجامعة حلوان  
ضامن  وحدات  فاعلية  ومدى  بالكلية  الجودة  منظومة  فاعلية  مدى  لتقييم  الجامعة 
الجودة ىف استمرارية متابعة تطبيق نظم ضامن الجودة وفق معايري اإلعتامد الصادرة 
ومدى  الربامجى(  املؤسىس/   ( واإلعتامد  التعليم  جودة  لضامن  القومية  الهيئة  من 
العملية  جودة  وتقييم  الذاىت  بالتقييم  الخاصة  الدورية  للتقارير  اصدارها  استمرارية 
عىل  لتنفيذه  مخطط  املتابعة  زيارات  برنامج   . الشامل  االداء  وتقييم  التعليمية 
 )  15( عدد  املتابعة  زيارات  برنامج  تنفيذ  ىف  ويشارك  حلوان،  بجامعة  كلية   22 عدد 
تنفيذ  ىف  املركز  بدأ   . كلية(  خرباء/   3( الجودة  ضامن  مبركز  الجودة  خرباء  من  خبري 
زيارات  املتابعة املخطط لها منذ 19 سبتمرب 2022 ومن املفرتض ان تنتهى الزيارات 
املركز: ينفذها  التي  املتابعة  زيارات  لربوتوكول  ملخص   . نوفمرب 2022م  بنهاية شهر 

قبل بدء تنفيذ زيارات املتابعة بوقت كاف )أسبوعان أو أكرث من ذلك( يرسل . 1
مدير مركز ضامن الجودة خطابات للسادة العمداء إلخبارهم باملوعد املحدد 

للزيارة وأهدافها لتيسري مهام املراجعني املكلفني بتنفيذ الزيارة للكلية. 
يبدأ فريق املراجعني تنفيذ فعاليات بروتوكول الزيارة ىف املوعد املحدد للكلية . 2

وذلك بالتوجه اىل مكتب السيد ا.د/ عميد الكلية او من ينوب عنه من قيادات 
الكلية ىف ذلك اليوم ليقوم رئيس الفريق بتوضيح أسباب الزيارة والهدف منها 
ثم التوجه اىل وحدة ضامن الجودة لفحص الوثائق والتقارير الدورية وانشطة 

الوحدة.
يقوم فريق املراجعيني مبقر وحدة ضامن الجودة من إجراءات عمليات الفحص . 3

والتدقيق للوثائق الداعمة ملعايري االعتامد ومراجعة املامرسات التطبيقية 
اأملنفذه عىل ارض الواقع ىف مجال الجودة ، كذلك يتم تقييم أداء وحدة ضامن 
الجودة للتحقق من فاعلياتها ىف متابعة تطبيق منظومة ضامن الجودة بالكلية 

واستمرارية إصدارها للتقارير الدورية وتقارير تقييم األداء.
 ينتهى بروتوكول الزيارة ىف هذا اليوم بتوجه فريق املراجعني مرة آخري ملقابله . 4

ا.د/ عميد الكلية او من ينوب عنه إلعطائه ملخص عن أهم نتائج الزيارة وأهم 
املالحظات التى تم رصدها. 

يعد فريق الزيارة بعد مغادرة الكلية تقرير تفصييل يوضح نتيجة زيارة املتابعة . 5
ويوجه التقرير اىل السيد األستاذ الدكتور مدير مركز ضامن الجودة. 

الكليات، . 6 عمداء  للسادة  التقارير  بارسال  الجودة  ضامن  مركز  مدير  يقوم 
الزيارة الستيفائها ىف ضوء  أثناء  تم رصدها  التى  املالحظات  فيها جميع  موضح 
الكلية،  مجلس  التقرير عىل  بعرض  بدوره  الكلية  عميد  ليقوم   ، الجودة  معايري 
والفريق  الجودة  ضامن  وحدة  الدكتورمدير  السيد  اىل  التقرير  توجيه  ثم 
وردت  )التى  الزيارة  فريق  مالحظات  استيفاء  عىل  للعمل  بالوحدة  التنفيذى 
املراجعة  لجنه  من  املطلوبة  التصويبات  استكامل  بعد  ومراجعتها  بالتقرير( 
الجودة. ارسالها ملدير مركز ضامن  قبل  بالكلية  الجودة  الداخلية بوحدة ضامن 

شملت  زيارة(   15( عدد  الجودة  مركز ضامن  بها  قام  التى  املتابعة  زيارات  عدد  بلغ 
فنون  وفنادق،  سياحة   ، علوم  حلوان،  هندسة  طب،  منزىل،  اقتصاد  التالية:  الكليات 
ضامن  ووحدة  بالزمالك(  )برنامجني  اعامل  وادارة  تجارة  تطبيقية،  فنون  جميلة، 
حقوق،  للبنات،  رياضية  تربية  للبنني،  رياضية  تربية  الجامعى،  بالحرم  الجودة 
والذكاء  حاسبات   ، والتعليم  التكنولوجيا  موسيقية،  تربية  اجتامعية،  خدمة   ، الرتبية 
اإلصطناعى، آداب، املعهد القومى للملكية الفكرية. كام قام عدد 5 من خرباء الجودة 
الوثائق  ملراجعة  الصيدلة  لكلية  زيارة  بتنظيم  الجودة  ضامن  مركز  مدير  مع  باملركز 
عىل  وثائقها  لرفع  الكلية  جاهزية  مدى  لتقييم  اإلعتامد  ملعايري  الداعمة  واملامرسات 
زيارة  إلستقبال  لإلستعداد  واإلعتامد  التعليم  جودة  لضامن  القومية  الهيئة  موقع 
الجامعى  العام  من  الثاىن  الدراىس  الفصل  بداية  ىف  الثانية(  )للمرة  اإلعتامد  تجديد 
2023-2022م.اما بالنسبة لكليتى التمريض والرتبية الفنية من سيقوم باملركز بتنظيم 
واإلجراءات  التطبيقية  واملامرسات  اإلعتامد  ملعايري  الداعمة  للوثائق  تفقديه  زيارة 
لرفع  تستعد  الكليتني  كال  حيث   ، الواقع  أرض  عىل  نفذت  التى  املوثقة  التصحيحية 
زيارة  إلستقبال  2022م  ديسمرب  شهر  نهاية  ىف  القومية  الهيئة  موقع  عىل  وثائقها 
2022/2023م. الجامعى  للعام  الثاىن  الدراىس  الفصل  أوائل  ىف  املؤسىس  اإلعتامد 


