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توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين 
جامعتى حلوان والنيل األهلية   

حامية  عن  عمل  ورشة  حلوان،  بجامعة  الفكرية  للملكية  القومي  املعهد  نظم     
السيد  الدكتور  رعاية  تحت  مرص  يف  لها  العملية  والجوانب  الجديدة  النباتية  األصناف 
املعهد.  عميد  الله  جاد  يارس  الدكتور  األستاذ  وإرشاف  حلوان  جامعة  رئيس  قنديل 
العامة ملكتب حامية  الورشة املهندسة محاسن فواز محمد مدير عام اإلدارة  حارض يف 
تدريب  إطار  يف  الورشة  تأيت   . األرايض  واستصالح  الزراعة  بوزارة  النباتية  األصناف 
مقررات  من  يدرسونه  ما  بخالف  والعملية  التطبيقية  الجوانب  عىل  باملعهد  الباحثني 
عميد  جادالله  يارس  الدكتور  وأكد  الفكرية.  امللكية  يف  املاجستري  برنامج  يف  أكادميية 
املعهد، أن مرص لديها متيز يف مجال األصناف النباتية الجديدة، وأشار إىل أن االستغالل 
عالية. اقتصادية  أرباح  تدر  أن  يتوقع  املجال  هذا  يف  املمنوحة  للحقوق  التجاري 

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول 
حماية األصناف النباتية الجديدة

   استقبل األستاذ الدكتور/ السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم اإلثنني الدكتور 
وائل عقل رئيس جامعة النيل األهلية والوفد املرافق له، وذلك لعقد بروتوكول تعاون 
مشرتك بني الجامعتني بهدف تطوير التعاون األكادميي والبحثي وتعزيز التفاهم املتبادل 
املشرتك  االهتامم  والبحثية ذات  األكادميية  املجاالت  الشامل يف  التعاون  الطرفني،  بني 

املعاونة،  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  وتبادل 
وتبادل الخرباء واملختصني يف شتى املجاالت، الربامج 
ومشاريع  العلمية  والرسائل  البحوث  األكادميية، 
أشار  املشرتكة.  البحثية  املرشوعات  التعليم،  تطوير 
أهمية  إىل  النيل  جامعة  رئيس  عقل  وائل  الدكتور 
احتياجات  مواكبة  أجل  من  الربوتوكول  هذا  عقد 
جديدة  برامج  تفعيل  عىل  والعمل  العمل  سوق 
شديدة  منافسة  وهناك  يتغري  العامل  ألن  ومتطورة، 
حتى  القطاعات  كل  مستوى  عىل  للتكامل  ونحتاج 

يستطيع الطالب أن يجد تعلياًم متميزًا، ويجب تفعيل التكامل العلمي والبحثي ليك 
نجني مثاره يف املستقبل.  أكد رئيس جامعة النيل األهلية يف حديثه عىل رضورة مساندة 
فكر ريادة األعامل والتصنيع املحيل، مشريًا إىل أنه ال توجد استحالة وأننا يجب أن ننهض 
له، فلدينا خربات وإمكانيات  بالعلم ويجب أن تكون هناك رؤية ملا نطمح  ونتطور 
العاملية واستعراض عمداء كليات  للريادة  اإلبداعية  األفكار  عظيمة ونحتاج إىل دعم 
النيل األهلية أهم الربامج املتاحة واملتميزة لدى كل  جامعة حلوان وقيادات جامعة 
منهام والتي تلبي احتياجات سوق العمل، ويقبل عليها الطالب بقوة وذلك من أجل 
التعاون املشرتك  التعاون بني الجانبني. ويتضمن بروتوكول  طرح األفكار لتعزيز فرص 
إنشاء برامج دراسية ميكن طرحها يف كلتا الجامعتني، والتقدم ملرشوعات علمية وبحثية 
لفصل  الطاليب  التبادل  ذلك  يشمل  كام  ودولية،  محلية  جهات  من  ممولة  مشرتكة 
درايس واحد أو أكرث بني الكليات املناظرة، وإتاحة املعامل العلمية املتخصصة بإحدى 
لطالب  العلمية  الرسائل  عىل  املشرتك  اإلرشاف  األخرى،  الجامعة  ملنسويب  الجامعتني 
الدراسات العليا، االتفاق عىل إتاحة بعض املقررات لطالب الدراسات العليا من إحدى 
الجامعتني لطالب الجامعة األخرى عرب أجهزة املؤمترات املرئية لبث محارضات الدراسات 
العليا  .كذلك يتضمن التنسيق يف استخدام املقررات، ويف بعض املبادرات القومية، كام 
يشمل التعاون إمكانية ترشيح مراجعني نظراء للجودة بني الجامعتني ملراجعة تطبيق 
معايري جودة الربامج الدراسية والدراسة الذاتية للربامج والكليات، وتبادل الخربات فيام 
يخص التجهيزات املعملية والدراسية يف الكليات املناظرة، بحيث يصبح ذلك التعاون 
الطرفني مع جامعات خارج مرص. اتباعه من كال  رائًدا ميكن  تعليميًا وبحثيًا  منوذًجا 

طالب فنون جميلة بجامعة حلوان 
يجملون وزارة التعليم العالي بالعاصمة 

اإلدارية بمشروعاتهم الفنية 
أمين  الدكتور  األستاذ  السيد  تفقد      
والبحث  العايل  التعليم  وزير  عاشور 
قنديل  سيد  الدكتور  واألستاذ  العلمي، 
الفنية  األعامل  حلوان،  جامعة  رئيس 
التي أهداها طالب كلية الفنون الجميلة 
وزارة  مبنى  لتجميل  حلوان  بجامعة 
التعليم العايل والبحث العلمي بالعاصمة 
اإلدارية الجديدة. خالل الجولة التفقدية، 

وجه الوزير، الشكر لطالب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عىل ملساتهم الفنية 
قاموا  التي  ومجهوداتهم  بأعاملهم  مشيًدا  اإلدارية،  بالعاصمة  الوزارة  مبنى  لتجميل 
بعروضها،  قاموا  التي  الفنية  األعامل  حول  توضيحي  لسيادته رشح  الطالب  بها.قدم 
وأكد معايل الوزير عىل أن لوحات الطالب توضح مدى الحس الجاميل لديهم وتعكس 
مدى حبهم لوطنهم، مشريا إىل أهمية اشرتاك طالب كليات الفنون بالجامعات املرصية 
مببادرة "حياة كرمية"؛ لتجميل امليادين واملباين مبحافظات الجمهورية. كام أشار األستاذ 
الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إىل أن الطالب الذين 
زينت لوحاتهم مبنى الوزارة بالعاصمة اإلدارية هم طالب بالفرقة الثالثة قسم التصوير 
شعبة التصوير ألجداري، وأن تلك اللوحات جاءت يف إطار مرشوع مادة التصميامت،

رئيس جامعة حلوان يتفقد مسرح كلية 
التجارة بالزمالك ويناقش آليات تطويره

التجارة  كلية  مرسح  بزيارة  حلوان  جامعة  رئيس  قنديل  السيد  الدكتور  األستاذ  قام   
الجامعة، وأ.د/  أ.د/ هايب حسني مساعد رئيس  بالزمالك، وذلك مبرافقة  وإدارة األعامل 
إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، وأ.د/يارس لطفي مدير مركز االستشارات 
كلية  عميد  العزباوي  عامد  وأ.د/  للجامعة،  املايل  املستشار  وأ.د/عمر سلامن  بالجامعة، 
مركز  وأعضاء  الجميلة،  الفنون  بكلية  األستاذ  السيد  يارس  وأ.د/  بنني،  الرياضية  الرتبية 
لتحديث  حلوان  جامعة  خطة  إطار  يف  وذلك  حلوان،  بجامعة  الهندسية  االستشارات 
وكذلك  عاماً(،   15  ( طويلة  ملدة  توقف  بعد  الزمالك  يف  التجارة  كلية  مرسح  وتطوير 
جامعة  تسعي  الجامعي.  الحرم  وداخل  خارج  الكليات  لتطوير  الجامعة  خطة  ضمن 
مرسح  تطوير   . األنشطة  وللمامرسة  للطالب  املالمئة  التعليمية  البيئة  توفري  إىل  حلوان 
والثقافة املرسحية وتنمية  الوعي  بالزمالك يهدف إىل نرش  التجارة وإدارة األعامل  كلية 
الطالب  أمام  املجال  يفسح  جامعي  مرسح  إليجاد  الفني،  و  األديب  بالجامل  اإلحساس 
إلظهار قدراتهم وإبداعاتهم، ومن ثم التعبري من خالله عن القضايا املجتمعية والتعليمية 
وليك  ومبدع،  واع  جيل  خلق  إىل  وصوال  فيه  يعيشون  الذي  ووطنهم  متسهم  التي 
املحيط. واملجتمع  الجامعة  بني  ورابط  ثقايف  إشعاع  مركز  حلوان  جامعة  مرسح  يكون 

خدمة اجتماعية حلوان تنظم دورة 
تدريبية حول امليثاق األخالقي للطالب 

الجامعي
      نظّمت كلية الخدمة االجتامعية بجامعة حلوان ، دورة تدريبية تحت عنوان امليثاق 

تحت  وذلك  الجامعي،  للطالب  األخالقي 
رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة 
حسنني  عباس  زغلول  والدكتور  حلوان، 
عميد الكلية، وإرشاف دكتورة هند حسن 
حامد رئيس لجنة التدريب بوحدة ضامن 
الجودة، حيث حارض يف الدورة التدريبية 
مدرس  إبراهيم،  محمد  وسام  الدكتورة 
بقسم العمل مع الجامعات ومدير وحدة 

ضامن الجودة بالكلية. أشاد الدكتور زغلول عباس حسنني عميد كلية الخدمة االجتامعية بـ 
جامعة حلوان، بأهمية موضوع الدورة التدريبية، وتحاور مع الطاُلب حول أوجه االستفادة 
من هذه الدورة التدريبية ، عدًدا من املحاور متمثلة يف مفهوم امليثاق األخالقي، وما يجب 
الطالب  الجامعي من قيم وأخالقيات، بجانب توضيح أخالقيات  الطالب  أن يكون عليه 
الجامعي تجاه أساتذته وزمالئه، باإلضافة إىل الحفاظ عىل ممتلكات الجامعة، وأيًضا املظهر 

العام للطالب  ،  يتضمن مشهًدا متثيليًا عن 
للطالب  السوية  وغري  السوية  األخالقيات 
مع أساتذتهم، وتم التعليق عىل مجموعات 
العمل باستخدام املناقشة الجامعية املنظمة 
وّجهت  سابق  وقت  ،ويف  املُتدربني   مع 
بـ جامعة حلوان،  االجتامعية  الخدمة  كلية 
الشيتات  رفع  قبل  للطالب  تعليامت  ِعدة 
اإللكرتونية  املنصة  عىل  بهم  الخاصة 
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كلية الفنون التطبيقية تفتتح معرض 
"الحياة لون" 

برنامج تدريبي بمركز بحوث جامعة 
حلوان عن"كيفية إعداد األطر البحثية"

الربنامج  فعاليات  انطلقت  الجامعة  رئيس  قنديل  السيد  الدكتور  رعاية   تحت       
البحث  يف  الباحثني  كفاءة  لرفع  البحثية"  اإلطر  اعداد  "كيفية  املميز  التدريبي 
القادة  وتدريب  بحوث  مركز  لدور  تفعيال  وذلك   العلمية،  املعرفة  وانتاج  والتطوير 
بكلية الخدمة اإلجتامعية بجامعة حلوان يف دعم البحث العلمي و متاشيًا مع الخطة 
البحثية للجامعة والكلية وانطالقا من اسرتاتيجية التنمية املستدامة لرؤية مرص 2030 
هذه  تأىت  حيث   . اإلسرتاتيجية"  واهدافه  العلمي  والبحث  واالبتكار  "املعرفة  محور 
الفاعليات  ضمن توجيهات  السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السييس، وتوجهات 
ودورها  بالجامعة  الخاص  الطابع  ذات  الوحدات  أهمية  عيل  حلوان  جامعة  قيادة 
الفعال يف تحقيق وظائف الجامعة ومنها الوظيفة البحثية والخدمة املجتمعي .أشار 
أهمية  عىل  اإلجتامعية  الخدمة  كلية  عميد  حسنني  عباس  زغلول  الدكتور  األستاذ 
املستوي  عيل  معتمد  كمركز  القادة  وتدريب  بحوث  مركز  به  يقوم  الذي  الدور 
للمركز.  التدريبية  الربامج  خطة  وباعتامد  العلمي  البحث  خدمة  مجال  يف  القومي 
مؤرشات   : األول  اليوم  جلسات  تضمنت  التدريبي  للربنامج  الزمني  الجدول  تضمن 
)املشكلة  العلمي  للبحث  النظرية  واالجراءات  العلمية  البحوث  جودة  عىل  الحكم 
اليوم  جلسات  تضمنت  كام  والفروض-واملفاهيم(،  االهمية-االهداف-التساؤالت   -
الثاين اإلجراءات املنهجية للبحث العلمي )نوع البحث. املنهج ' االدوات ' املجاالت( 
ومتيزت جلسات اليوم الثاين بالجانب   التطبيقي، كام تضمنت جلسات اليوم الثالث 
الشائعة  األخطاء  وأهم  العينات  اختيار  واخطاء  العينات  واختيار  الدراسة  مجتمع 
الربامج  النوع من  ملثل هذا  املتدربني عن شغفهم  أعرب  البحثية.  الخطط  اعداد  يف 
اتسم  كام   . املطروحة  االجراءات  لكافة  التطبيقي  بالجانب  ككل  الربنامج  متيز  وقد 
التدريب بالتفاعل املثمر بني املتدربني يف شكل مجموعات بحثية صغرية من مختلف 
التخصصات ومختلف املراحل وانتهي الربنامج بتقييم جميع أيام التدريب.  كان من 
أهم مردود الربنامج التدريبي هو قيام املتدربني بصياغة أطر بحثية يف ضوء خطوات 
التدريبي. الربنامج  من  استفادتهم  مدى  عىل  عميل  كتطبيق  العلمي  البحث  إعداد 

تفعيل تطبيق نظام ضمان الجودة 
بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة

   افتتح األستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض الحياة لون بكلية 
الكلية،  عميد  قطب  ميسون  الدكتورة  األستاذة  من  كال  بحضور  التطبيقية،  الفنون 

السالم  عبد  حسن  رشيف  الدكتور  األستاذ 
والطالب،  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل 
مستشار  لطفي  يارس  الدكتور  واألستاذ 
األستاذ  الهندسية،  لإلدارة  الجامعة  رئيس 
الجامعة  رئيس  الدكتور أرشف رضا مستشار 
الفنون  ملجمع  التنفيذى  واملدير  للفنون 
أمني  نارص  محمد  األستاذ  السيد  والثقافة، 
رفعت،  هشام  األستاذ  السيد  الجامعة،  عام 
السيدة األستاذة مها عبد الرحيم، السيدة و 

أكد  كلمته  خالل  العموم.  مديرى  وبعض  املساعدين،  األمناء  هاشم  فريدة  األستاذة 
الناجحة  التجارب  لعرض  بالخريجني  االستعانة  رضورة  عىل  الجامعة  رئيس  الدكتور 
عىل الطالب لنقل الخربات، مشيدا مبا ملسه من إبداع فنى يعكس مدى وعى طالب 
الكلية ، حيث أن املعروضات الفنية املختلفة تعكس الذوق العاىل واإلبداع واالبتكار 
 . املجتمع.   خدمة  قطاع  ىف  الطالبية  األعامل  من  االستفادة  أهمية  مبيًنا  لديهم، 
أوضحت  األستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية إن األعامل الفنية التي تضمنها 
املعرض جميعا من أعامل طالب الفرق األوىل والثانية والثالثة. حيث تضمن املعرض 
أعامل  املعرض  واألثاث حيث شمل  الداخيل  التصميم  اللونية يف  الدراسات  تطبيقات 
طالب برنامج علوم تصميم األثاث وبرنامج التصميم الداخيل  للنظم العاملية بطريقة 
الجامعة  السيد األستاذ رئيس  . قام  األثاث  األلوان وتطبيقاته يف  منسقة والرتابط بني 
أثناء جولته بتفقد القاعات الدراسية ، ومبنى برنامج علوم تصميم األثاث، كام تفقد 
مؤكدا رضورة  الكلية،  ومراكز  أقسام  باملرور عىل  قام  وكذلك  الكلية،  ومعامل  الورش 
تحقيق االستغالل و التشغيل األمثل لوحدات الكلية. كام قام سيادته مبناقشة الطالب 
التدريس  هيئة  أعضاء  مع  التقى  كذلك  بحلها،  ووعد  ومتطلباتهم  احتياجاتهم  حول 
الجامعة  دعم  عىل  وأكد  املطلوبة  االحتياجات  حول  املناقشة  باب  فتح  وتم  بالكلية 
الكامل الحتياجات الكليات حتى تصل للمستوى املطلوب لتطوير املنظومة التعليمية.

مشروع إنشاء املجمع الطبي بحرم 
جامعة حلوان 

ومدير  الجودة  مبركز ضامن  الجودة  خبري  الفرماوي  مصطفى  الدكتور  األستاذ  أوضح    
وحدة الدعم الفني باملركز أن الجودة هدف ومسرية تستهدفهام مؤسسات التعليم العايل 
يف مرص والعامل وقد تبنت هيئة ضامن الجودة واالٌعتامد بانجلرتا بتنظيم أسبوع للجودة 
يف كل مؤسسه تعليمية حيث خصص شعار هذا العام : "ضمري ألجوده" كموضوع أسايس 
ألسبوع الجودة لتُقديم خريجني تم إعدادهم طبقاً ملعايري اعتامد ومامرسات تطبيقية 

ومهاراتهم  معارفهم  مستوى  من  ترفع 
ايجابية  إضافة  يجعله  مبا  وجدارتهم 
الستثامر رأس املال البرشي يف املجتمع 
باملجتمع  واالرتقاء  النهوض  وبالتايل 
ككل . كام أكد سيادته عىل أن استكامل 
معايري االعتامد املؤسيس لوحدة ضامن 
يساعد  الذي  امليكانيزم  مبثابة  الجودة 
عىل تحقيق االعتامد ألربامجي ملختلف 

برامج الكلية من خالل توفري الوثائق والدعم الفني لفريق الجودة داخل األقسام العلمية.  
أكد أ.د/ السيد قنديل عىل حرص الجامعة عىل الجودة لتعزيز قدرات الجامعة، حيث 
تسهم يف تحقيق التميز   األكادميي واإلداري املطلوب، موضحاً أن عملية التطوير تتطلب 
التواصل املستمر بني كليات وإدارات الجامعة من أجل تحسني مستوى الجودة بالجامعة. 
الرائد  بالدور  إعجابه  ُمبديا  بالحضور،  الكلية   عميد  لطفى  إبراهيم  أ.د/  رحب   كام 
الدكتورة  الكلية أصبحت يف نشاط مستمر تحت إرشاف   أن  الجودة، موضحا  ملسئويل 
صابرين عبدالله  املساعد بقسم تكنولوجيا االنتاج ومدير وحدة ضامن الجودة بالكلية، 
التغيري. ونواكب  نتقدم  أن  البد  شعار  تحت  يعملون  متعاون  العمل  فريق  أن  حيث 

     شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم،  بدء انطالق العمل باملجمع 
مستشفى  إىل  باإلضافة  ،اقتصادي"  "تعليمي  جامعيا  مستشفى  ويضم  بالجامعة،  الطبي 
اللقاء كال من األستاذ الدكتور حسام رفاعي، األستاذة الدكتورة منى فؤاد  للطلبة. حرض 
عطية،  أ.د/ وليد الرسوجى نواب رئيس الجامعة، أ.د/ هاىب حسنى مستشار رئيس الجامعة 
للمرشوعات، واألستاذ محمد نارص أمني عام الجامعة، واألستاذ هشام رفعت، واألستاذة 
مها عبد الرحيم، واألستاذة فريدة هاشم األمناء املساعدين، وبعض مديرى العموم. أكد 
للحاجة  نظرًا  يأىت  املرشوع  هذا  أن  عىل  الجامعة،  رئيس  قنديل  السيد  الدكتور  األستاذ 
امللحة الستكامل توفري متطلبات كلية الطب، باإلضافة إىل توفري احتياجات الجامعة الطبية 
والتعليمية حيث يوفر هذا املرشوع الهام االحتياجات الرضورية الالزمة لتعليم وتدريب 
الطالب بشكل يربط العلم النظري باملامرسات العملية، باإلضافة إىل ما سيوفره املجمع 
من إمكانات عالجية لسكان منطقة حلوان كخدمة مجتمعية. كام أن  الهدف من املرشوع 
وهو توفري بيئة تعليمية متكاملة لتأهيل كوادر طبية يف املجال الصحي وسد االحتياجات 
يف هذا القطاع الهام لخدمة رشيحة واسعة من املواطنني، وذلك استناًدا إىل رسالة الجامعة 
ورؤيتها املستقبلية وخطتها اإلسرتاتيجية، حيث يقدم املرشوع خدمات عالجية والتعليم 
العيادات وأقسام  . املجمع الطبي سوف يضم  العلمي  البحث  والتدريب وكذلك خدمة 
وكذلك  اإلشعاعي  العالج  إيل  باإلضافة  املتخصصة  العالجية  والوحدات  واملعامل  األشعة 

ووحدات  املتخصصة  العمليات  غرف 
املناظري. كام أضاف رئيس الجامعة أن 
تنفيذه  سيتم  الطبي  املجمع  مرشوع 
الجامعة  أصول  استخدام   خالل  من 
الحالية، وسيكون مقره يف مكان قريب 
املوقع من مباين كلية الطب والتمريض، 
واتصالة  فصلة  بسهولة  يتميز  كام 
الجامعى الحرم  عنارص  بباقي  أيضا 

بيئيا  برنامجا  تنظم  حلوان  جامعة  كليات 
توعويا حول التغيرات املناخية   

بيئيا يف منطقة عرب راشد مبدرسة سامل حسن،  نظمت جامعة حلوان برنامجا تنمويا 
وطامعة بعرب راشد، ىف إطار خطة الجامعة االسرتاتيجية ومبادرة التمكني للتكيف مع 
استدامة  مع  ومتاشيا  بالجامعة  املحيطة  البيئة  تنمية  يف  ومساهمًة  املناخية،  التغريات 
العمل للتوعية بالتغريات املناخية، تحت رعاية أ.د/السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، 
البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  الرسوجي  وليد  والدكتور 
أ.د/ سناء  برئاسة   املجتمعية  املشكالت  ودراسة  الجامعة ومركز رصد  كليات  مبشاركة 
وأهمية  املناخية  التغريات  أهمية  عىل  قنديل،  السيد  أ.د/  أكد  املركز.  مدير  حجازي 
الجامعة  من  سعيا  البيئية  للمشكالت  حلول  إيجاد  أجل  من  الجامعة  كليات  مشاركة 
للبيئة  صديقة  جامعة  إليجاد  التحفيز  وأيضا  بالجامعة  املحيطة  املناطق  تطوير  يف 
سواء داخل الحرم الجامعي أو املجتمع الخارجي املحيط بالجامعة. كام أكد أ.د/ وليد 
العمل  يف  واالستدامة  بالجامعة  املحيطة  البيئة  مع  التواصل  أهمية  عىل  الرسوجى، 
التنموي و الحفاظ عىل البيئة والتوعية والتثقيف لكل الفئات العمرية. شارك مركز رصد 
ودراسة املشكالت املجتمعية من خالل األستاذة الدكتورة/ سناء حجازي يف ندوة تثقيفية 
املحيطة  البيئة  أو  املدرسة  يف  سواء  البيئة  عىل  الحفاظ  أهمية  حول  املدرسة  لطالب 
لألطفال،  الهامة  األنشطة  كأحد  والزراعة  البيئية  واملعسكرات  البيئى  النشاط  وأهمية 
التمريض  كلية  أيضا  شاركت  لتلبيتها.  احتياجاتهم  أهم  حول  األطفال  مناقشة  وتم 
صفاء  الدكتورة  رعاية   تحت  وذلك  املناخية  والتغريات  الصحة  عن  تثقيفية  ندوة  يف 

الجودة  ضامن  مركز  خرباء  من  مثمرة  بزيارة  والتعليم  التكنولوجيا  كلية  حظيت    
بجامعة حلوان، ضمن زيارات املتابعة الدورية لكليات الجامعة خالل الفصل الدرايس 
رعاية   تحت  الجودة  مركز ضامن  ينظمها  التي  الجامعة 2023-2022م   للعام  األول 
الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وإرشاف ا.د/ هناء محمد الحسيني مدير املركز. 
كام قامت الكلية برعاية األستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، ضمن فعاليات 
اليوم العاملي للجودة خالل شهر نوفمرب 2022م ، حيث دارت املناقشات حول مدى 
. لالعتامد  ومعايري  الجودة  ضامن  نظام  ملتطلبات  الجودة  ضامن  وحدة  استيفاء 
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بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة 
حلوان وجهاز حماية املستهلك

كلية االقتصاد املنزلى نظمت حفل 
تكريم الطالب األوائل 

ملرحلة  األوائل  الطالب  لتكريم  حفال  حلوان،  بجامعة  املنزىل  االقتصاد  كلية  نظمت   
وكذلك  املختلفة،  الدراسية  للمستويات  بالكلية  الدراسية  الربامج  بجميع  النقل 
الدكتور  رعاية   تحت  وذلك  العالجية،  التغذية  برنامج  وطالب  الوافدون  الطالب 
عرباألستاذ  الكلية.   عميد  القايض،  خالد  والدكتور  الجامعة،  رئيس  قنديل،  السيد 
مواصلة  أهمية  مؤكداً  الطالب،  بأبنائه  سعادته  بالغ  عن  القايض  خالد  الدكتور/ 
االجتهاد والتفوق واملثابرة ىف العلم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد خالل مراحلهم 
وتحفيزهم  معنويا  الطالب  دعم  إطار  ىف  تأىت  االحتفاالت  هذه  أن  مبينا   ، التعليمية 
بجميع  املختلفة  املهارات  واكتساب  املعريف  التحصيل  ملكة  وتعزيز  التفوق،  عىل 
نعيم  الدكتور  األستاذ  بحضور  األوائل  الطالب  تكريم  حفل  أقيم  التعليمية.  املراحل 
بدير،  إيناس  الدكتورة/  واألستاذة  والطالب،  التعليم  لشئون  الكلية  رابح، وكيل  محمد 
مكتب  ومدير  األكادميي،  واإلرشاد  الدعم  وحدة  مدير  العليا،  للدراسات  الكلية  وكيل 
وطالب  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  مجموعة  ومشاركة  وبحضور  الوافدين، 
األوائل. الطالب  أمور  أولياء  السادة  وبعض  مختلفة  وأقسام  دراسية  بفرق  الكلية 

واملؤتمر  املعرض  من   26 الدورة  افتتاح 
Cairo ICT الدولي  للتكنولوجيا

السادسة  الدورة  افتتاح  فعاليات  قنديل رئيس جامعة حلوان يف  السيد  أ.د/     شارك 
 Cairo والعرشين من املعرض واملؤمتر الدويل للتكنولوجيا يف الرشق األوسط وإفريقيا
ICT ، والذي أقيم مبركز مرص للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ومبشاركة رشكات 

قادة  كبار  من  ومسئولني  وعاملية  محلية 
رشكات التكنولوجيا العمالقة حول العامل وذلك 
التعليم  وزير  عاشور  أمين  الدكتور  بحضور 
الوزراء  من  وعدد  العلمي،  والبحث  العايل 
الضوء عىل مجموعة  املؤمتر  القى  واملسئولني. 
من املوضوعات الحيوية بشكل خاص، تتضمن 
لتلبية  املبتكرة  والحلول  السيرباين،  األمن 
وتدشني  الحديثة،  البيانات  مراكز  احتياجات 
والتحول  الرقمي،  التحول  من  جديدة  حقبة 

ومشغيل  االتصاالت  رشكات  استجابة  مدى  واستعراض  للحكومات،  العاملي  الرقمي 
الشبكات الحتياجات الجيل الخامس 5G.  . كام تضمن املؤمتر عدد من املحاور الرئيسية 
تطوير  عىل  السحابية  الحوسبة  وتأثري  العام،  القطاع  خدمات  يف  التقني  التحول  مثل 
التهديدات  اإلفريقية، والسيطرة عىل  للحكومات  األيكولوجية  الخدمات، والنظم  هذه 
التعليم  العام من خالل اسرتاتيجيات متامسكة، وأحدث تقنيات  القطاع  السيربانية يف 
الرقمي وسبل دمج الروبوتات والذكاء االصطناعي يف خدمات ومؤسسات القطاع العام، 
. الذكية  للحكومات  الرقمية  املبادرات  إىل  باإلضافة  األشياء،  الخامس وإنرتنت  والجيل 

جامعة حلوان تعقد اجتماع مع الوافدين 
السعوديين يف برنامج إدارة املستشفات

  التقى أ.د/ السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع وفد سعودي، متكون من ممثلني عن: 
اإلدارة الصحية، وزارة الحرس الوطني، الشئون الصحية، وزارة الرياضة، االتحاد السعودي 
بالطالب  املتعلقة  القضايا  ملناقشة  وذلك  الريايض،  لإلعالم  السعودي  االتحاد  للتنس، 
السعوديني، وكيفية تطوير العالقات بني الوافدين والجامعة لجذب املزيد من الطالب، 
للطالب  الجامعة  تقدمها  التي  واملميزات  القبول  إجراءات  تسهيل  مناقشة  تم  كذلك 
لتطوير  السعوديني  الوافدين  ومقرتحات  آلراء  يستمع  حلوان  جامعة  الوافدين.رئيس 
العالقات. أكد أ.د/ السيد قنديل رئيس الجامعة عيل رضورة استمراريه التواصل املبارش 
الوقوف عيل  السعوديني،  الطالب  أمام  العقبات  لتذليل جميع  والوافدين  الجامعة  بني 
احتياجاتهم، مشريًا إىل أن هناك مجموعة من الخدمات املتطورة تقدم للطالب من خالل 
مكتب الوافدين بالجامعة مام يسهل عىل الطالب إجراء كل اإلجراءات يف وقت واحد.وأكد 
رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تسعى لتدعيم سبل التعاون الثقايف والعلمي، تقديم 
عىل  التيسري  أجل  من  الجامعة  داخل  للطالب  املختلفة  بالخدمات  الخاصة  اإلرشادات 
الطالب وتلبية كافة متطلباتهم خالل فرتة دراستهم بالجامعة فهم سفراء لوطنهم يف مرص.

   تم توقيع بروتوكول بني األستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، واللواء 
وليد  الدكتور  بحضور  وذلك  املستهلك،  حامية  جهاز  رئيس  نائب  الرشيدى  رشيف 

والقائم  الطب  كلية  عميد  الرسوجى 
بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 
املجتمع وتنمية البيئة، واألستاذة مها عبد 
لشئون  املساعد  الجامعة  أمني  الرحيم 
حيث  البيئة.  وتنمية  املجتمع  خدمة 
بني  مشرتك  تعاون  بروتوكول  توقيع  تم 
عقب  املجاالت،  كافة  يف  للدعم  الجانبني 
ذلك تم عقد مجلس أعامل شئون خدمة 
رحب   كلمته  ويف  البيئة،  وتنمية  املجتمع 

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  بالحضور، مهنئًا وكالء شئون خدمة املجتمع 
بالكليات  السابقة  الزيارات  أن  الجامعة  . أوضح رئيس  بالكليات  الجدد  البيئة  وتنمية 
جاءت للتأكيد عىل أن هناك خارطة طريق سيتم العمل عىل تنفيذها بهذا القطاع الهام 
تأهيل  الجامعة إىل رضورة  الجامعة. دعا رئيس  يعد من أهم قطاعات  الذي  والكبري، 
مؤهلني  يكونوا  وليك  للتوظيف  املهارات  وتنمية  بالتدريب  القطاع  خالل  من  الطالب 
رئيس  شار  البيئة.   بقطاع  تعنى  والتي  املستدامة  للتنمية   2030 لخطة  وفقا  وذلك 
البرصي  الجامل  ونرش  البيئة  قطاع  تواجه  التي  الصعوبات  تيسري  إىل رضورة  الجامعة 
والحفاظ عىل البيئة وإعداد وتأهيل طالب جامعة حلوان ليكونوا قادة للمجتمع، مشريًا 
إىل أن كل األنشطة الطالبية الخاصة ببناء الشخصية والخدمة املدنية والتدريب والجوالة 
قامئة عىل أن الطالب صديق للبيئة، وسيتم عمل عدد من املسابقات أفضل قسم وأفضل 
تفعيل  يجب  انه  سيادته  أضاف  كام  عالية.   ذات جودة  مبعايري  جامعة  وأفضل  كلية 
املشاركة املجتمعية والتعاون مع املجتمع املدين، واالستعانة بالخريجني املتميزين، والتعاون مع 
املجتمع املدين، والتعاون مع الوزارات التي لديها أنشطة يف خدمة املجتمع وتنمية البيئة. 

الدكتورة  بها   حارض  الصحة،  عىل  املناخية  التغريات  تأثري  بعنوان  الكلية  عميد  صالح 
التأثريات  أرضار  و  أسباب  وتناولت   ، العيوطى  محمد  رشا  والدكتورة   ، حسني  زينب 
كيفية  و  األرسة  و  للفرد  الدخل  و مستوى  العقل  العامة وصحة  الصحة  املناخية عىل 
الدكتور  األستاذ  إرشاف  تحت  العلوم  كلية  شاركت  كام  املناخية.  للتغريات  التصدي 
الدكتور محمد صديق  الكلية   الدهب ووكيل  أبو  الدكتور عامد  األستاذ  الكلية  عميد 
وتأثريها يف  املناخية  التغريات  بعنوان  بندوة  الجيولوجيا  بقسم  نبيه  مايسة  والدكتورة 
الحرارة عىل  ارتفاع درجات  الحراري وتأثري  املناخية وظاهرة االحتباس  البيئة:التغريات 
املناخ وكيفية الحد من تأثري التغريات املناخية عىل البيئة ودور التأثري البرشي يف النظام 
املناخي. شاركت كلية الحقوق بندوة تثقيفية تحت إرشاف  الدكتورة أمل لطفي عميد 
البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  الله  عبد  أحمد  الدكتور  و  الكلية 
فقط  املناخ  تغري  قضية  تعد  ال  حيث  واملأمول،   الواقع  بني  املناخية  العدالة  بعنوان 
قضية تتعلق بالحفاظ عىل البيئة ، ولكنها أيًضا قضية تتعلق بالعدالة وحقوق اإلنسان؛ 
 ، آثاره  عن  نسبيًا  معزولون  املناخ  تغري  عن  مسؤولية  األكرث  األشخاص  أن  حني  ففي 
كبري.  بشكل  اآلثار  بتلك  يشعروا  أن  املرجح  من  قدر  بأقل  ساهموا  الذين  أولئك  فإن 

رئيس جامعة حلوان: املعهد القومي 
للملكية الفكرية مؤسسة علمية فريدة

للمعهد  تفقدية  بزيارة  حلوان،  جامعة  رئيس  قنديل  الدكتور/السيد  األستاذ  قام 
عميد  جادالله  يارس  الدكتور  ستاذ  األ  استقباله  يف  وكان  الفكرية  للملكية  القومي 
ونائب  للمعهد  العلمي  املستشار  سالمة  الكريم  عبد  أحمد  الدكتور  واألستاذ  املعهد 
الحسيني  الدكتورة هناء  السابق واألستاذة  العليا والبحوث  للدراسات  الجامعة  رئيس 

مجلس  وعضو  بالجامعة  الجودة  ضامن  مركز  مدير 
الجامعة،  عام  أمني  نارص  محمد  واألستاذ   ، املعهد 
املساعد لشئون  الجامعة  واألستاذ هشام رفعت أمني 
أمني  الرحيم  عبد  مها  واألستاذة  والطالب،  التعليم 
وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  املساعد  الجامعة 
تم  الزيارة  خالل  العموم.  مديرى  من  وبعض  البيئة 
للملكية  القومي  املعهد  عن  تسجييل  فيلم  عرض 
يف  الجامعة  وجهود  اآلن  حتى  اإلنشاء  منذ  الفكرية 

هذا املجال. أوضح األستاذ الدكتور/السيد قنديل رئيس الجامعة أن املعهد كيان علمي 
وبحثية  تعليمية   ، علمية  مؤسسة  فهو  الحديثة  لألفكار  مواكبة  من  يتضمنه  مبا  كبري 
والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  األصعدة  عىل  نشاطه  املعهد  ويبارش  فريدة،  وتدريبية 
عليها  املنصوص  الفكرية  امللكية  وجوانب  حقوق  كافة  واستغالل  حامية  مجال  ىف 
فاعليته  تنشيط  رضورة  إىل  الجامعة  رئيس  .ودعا  املرصي  الفكرية  امللكية  قانون  ىف 
تم  االجتامع  خالل  به.  والعملية  العلمية  النواحي  أوجه  كافة  وتطوير  املختلفة، 
يتواكب مع  الفكرية ىف مرص مبا  امللكية  الدراسات يف مجال  استعراض أهمية تطوير 
التطورات العلمية التى يشهدها العرص، وحاجة الخريج ألن يكتسب مهارات تؤهله 
أهمية عمل خطة  إىل  الجامعة  رئيس  والدويل، ودعا  واالقليمي  املحيل  العمل  لسوق 
مستقبلية ورشاكات دولية من أجل تطوير املناهج العلمية ورفع شأن خريجي املعهد. 
كام قام أ.د/ رئيس الجامعة بتفقد قاعات الدراسة ومركز استشارات امللكية الفكرية 
ومكتبة املعهد ووجه برضورة دعم املكتبة بالكتب واألدوات الالزمة من أجل الباحثني
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رئيس التحرير: أ.د/هناء محمد الحسيني
هيئة التحرير: أ/ياسمني إبراهيم الدسوقي

       أ/رنا عىل محمود
    أ/ إميان مجدى

              أ / أحمد حمدي أحمد  

كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان 
تشارك يف ندوة تثقيفية بكفر العلو

رصد  ملركز  التثقيفية  الندوة  يف  حلوان  الرياضية)بنني(جامعة  الرتبية  كلية  شاركت   
بعنوان  الندوة  جاءت  العلو،  كفر  بنادي  حلوان  جامعة  املجتمعية  املشكالت  ودراسة 
الدكتور  رعاية  الندوة تحت  املناخية.أقيمت  التغريات  الرياضة ىف ظل  أهمية مامرسة 
رئيس  نائب  بعمل  قائم  الرسوجى  أ.د/وليد  حلوان،  جامعة  رئيس  قنديل  السيد 
الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة، وإرشاف أ.د/ سناء حجازي مدير مركز 
الرياضية بنني تحت رعاية  رصد ودراسة املشكالت املجتمعية ، ومشاركة كلية الرتبية 
التي  الندوة  العزباوي أن  الدكتور عامد  الكلية .وأوضح  العزباوي عميد  الدكتور عامد 
تناولت: بالكلية  الريايض  النفس  علم  أستاذ  رشا محمد أرشف  الدكتورة  فيها  حارضت 
األعامر  و  املجتمعية  الفئات  لجميع  الرياضة  أهمية   -١
املناخية.  التغريات  ملواكبة  الصحية  الحالة  لتحسني  السنية 
الفرد  يجعل  مام  العامة  النفسية  الصحة  تحسني  عىل  إيجايب  تأثري  للرياضة   -2
بيئية.  تغريات  من  يحدث  وما  الحياة  ضغوط  ملواجهة  وحيوية  نشاط  ذو 
3- للرياضة أهمية كبرية ىف تحسني بعض الوظائف العقلية ملا له تأثري عىل كفاءة االداء واالنتاج.
تطوير  يف  حلوان  جامعة  لجهود  استمراراً  جاءت  الندوة  هذه  أن  يذكر 
املشكالت  ودراسة  رصد  مركز  خالل  من  بالجامعة،  املحيطة  املناطق 
بنني. الرياضية  والرتبية  والتمريض  الحقوق  كليات  مع  بالتعاون  املجتمعية 
ويركز مركز الرصد، خالل هذه الندوات عىل موضوع الوعى بالقضايا املهمة يف املجتمع 
والتنشئة  األرسى  التامسك  عىل  والحفاظ  االهتامم  وكيفية  السكانية  القضية  مثل 
واملخدرات  التدخني  بخطورة  التوعية  وأيضا  األرسة،  يف  لألفراد  السليمة  االجتامعية 
لخطورتها عىل الصحة واالهتامم بقضية التغريات املناخية وتأثريها عىل البيئة، باإلضافة 
املحيطة  املناطق  كافة  يف  األمية  ومحو  والكتابة  القراءة  وأهمية  األمية  قضية  إىل 
فعالياتها  الندوات  والزراعة.اختتمت  التشجري  بأهمية  التوعية  عن  فضال  بالجامعة، 
والتأكيد  شهور  ثالثة  من  العلو  كفر  يف  افتتاحه  تم  الذى  املشغل  املشاركني  بزيارة 
املستدامة.                          التنمية  أهداف  لتحقيق  الصغر  الصغرية ومتناهية  املرشوعات  أهمية  عىل 

سمينار تسجيل الرسائل العلمية باملعهد 
القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان 

  نظمت جامعة حلوان احتفالية "اليوم العاملي ملكافحة الفساد" وذلك تحت رعاية 
 ،GRACE  األستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وبالتزامن مع اطالق مبادرة
بحضور الستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، 
للدراسات  الجامعة  رئيس  نائب  بعمل  القائم  عطية  فؤاد  منى  الدكتورة  واألستاذة 

الرسوجى  وليد  الدكتور  األستاذ  والبحوث،  العليا 
رئيس  نائب  بعمل  والقائم  الطب  كلية  عميد 
البيئة.  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة 
أعضاء  من  ممثل  وفد  حضور  االحتفالية  شهدت 
ممدوح  اللواء  وحضور  اإلدارية  الرقابة  هيئة 
البرشية،  والتنمية  األزمات  إدارة  خبري  زيدان 
ممثل  ظريف  ماجد  سليم  السيد  حضور  وكذلك 

عن مكتب األمم املتحدة املعنى مبكافحة املخدرات والجرمية.  اشار الألستاذ الدكتور 
السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إننا نحتفل جميعا بهذا اليوم، ألننا جميًعا معنيني 
قائأل  الطالب  واتحاد  الحارضين  للطالب  كلمة  الجامعة  رئيس  الفساد،وجه  مبكافحة 
يسلب  أن  ألحد  تسمحوا  وال  بواجباتكم  وقوموا  حقوقكم  واعرفوا  بلدكم  أمنوا  لهم 
واألمانة،  الجدية  أعاملنا مبنتهى  ونتابع  بعضنا  ننصح   أن  فواجبنا جميعا  مقدراتكم، 
ويجب أن نضع أيدينا يف أيدي بعضنا فكلنا نعمل من أجل وطننا الغايل مرص ومن 
أجل أبنائنا لنوفر لهم بيئة صالحة داخل وخارج الجامعة.  كام عرضت الدكتورة حنان 
 GRACE الفساد بجامعة حلوان ومنسق مبادرة جريس كامل مقرر لجنة مكافحة 
جهود الجامعة منذ إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد يف 2014 مبرحلتيها 
من  الثالثة  املرحلة  استعداًدا إلطالق  جهود  من  الجامعة  تشهده  وما  والثانية  األوىل 
الخاصة   GRACE مبادرة  فعلت  الجامعة  أن  مؤكدة   ،  2030  :  2023 االسرتاتيجية 
 UNODC أطلقها  مبادرة  هي  الفساد  مكافحة  مجال  يف  الشباب  ومتكني  بتعليم 
هيئة  وإرشاف  ومبتابعة  والجرمية  املخدرات  مبكافحة   املعنى  املتحدة  األمم  مكتب 
املجتمع  إكساب  إىل  تهدف  والتي  العايل  التعليم  ووزارة  املرصية،  اإلدارية  الرقابة 
الدويل املعرفة والخربة يف العمل مع املعلمني واألكادمييني والشباب وسلطات مكافحة 
العايل.  التعليم  وزارة  تنفيذها  عىل  ويرشف  الفساد   رفض  ثقافة  لتعزيز  الفساد 

إطالق مبادرة -GRACE 22خالل احتفالية 
اليوم العاملى ملكافحة الفساد

   انعقد سمينار تسجيل الرسائل العلمية باملعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان    
وذلك برئاسة أ.د/ أحمد عبد الكريم سالمة املستشار العلمي للمعهد، وعضوية أ.د/يارس 
وأ.د/  املعهد  مجلس  عضو  الحسيني  محمد  هناء  أ.د/  و  املعهد  عميد  الله  جاد  محمد 

السيمينار  ناقش  الوهاب، حيث  عبد  شيامء 
موضوعات  يف  البحثة   الخطط  من  عدد 
قانون  وانفاذ  االصطناعي  بالذكاء  تتعلق 
امللكية الفكرية والدور املتوقع لجهاز امللكية 
بامللكية  املوضة  وعالقة  مرص،  يف  الفكرية 
بالتوعية  اإلعالم  وسائل  ودور  الفكرية 
الجامرك  ودور  التجارية،  العالمات  بأهمية 
حيث  الفكرية.  امللكية  قوانني  انفاذ  يف 
للتسجيل  تقدموا  الذين  الدارسني  الطالب 

. دراسية  مقررات  يف  بنجاح  معتمدة  ساعة   2٧ اجتازوا  قد 

ورشة عمل بعنوان" أهمية التنسيق 
ملعايير الجودة بمؤسسات التعليم العالي 

بإفريقيا"

 شاركت أ.د/ هناء محمد الحسيني مدير مركز ضامن الجودة بجامعة حلوان يف ورشة 
عمل )أون الين( بعنوان أهمية تنسيق معايري الجودة واالعتامد مبؤسسات التعليم 

العايل بإفريقيا ، وذلك لدعم مؤسسات التعليم العايل وهيئات ضامن الجودة  بإفريقيا 
، وقد تم عرض املعايري واملبادئ اإلرشادية اإلفريقية لضامن جودة التعليم العايل  

QA- ASGوهى  عىل الوجه التاىل:-
1.إنشاء نظام متناغم لضامن الجودة واإلعتامد عىل املستويات الوطنية واإلقليمية 

والقارة اإلفريقية.
2.بناء القدرات لضامن منظومة الجودة الداخلية والخارجية عىل حد سواء وعىل 

املستويات املؤسسية والوطنية واإلقليمية .
 3.تعزيز التعاون القارى يف ضامن الجودة عرب الشبكات اإلقليمية وفيام بينها .

4.إتاحة فرص للتعاون بني املبادرات اإلفريقية األخرى ذات الصلة بضامن الجودة 
)أمثال: الشبكة اإلفريقية لضامن الجودة(.


