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مهدى •  الدكتور/ممدوح  االستاذ  أفاد 
إن  الجامعة،  رئيس  بعمل  القائم 
من  الطالب  ابنائها  ترعى  الجامعة 
بهم  وتهتم  املختلفة  اإلعاقات  ذوي 
امامهم  عقبات  اى  ازاله  عىل  وتحرص 
وتهيئة  لهم،  التسهيالت  كافة  وتقديم 
رسالة  لتحقيق  لهم،  مناسبة  بيئة 
ىف  املهمة  الفئة  تلك  نحو  الجامعة 

الطالب  هؤالء  لدمج  هامة  خطوة  يعترب  املركز  هذا  إنشاء  أن  مؤكدا  املجتمع، 
مع مجتمع الجامعة ودعام لحقوقهم وتوفري التيسريات املناسبة لهم. كام اضاف 
األستاذ  الدكتور حسام رفاعي ان الجامعة بصدد تطوير الخدمات املقدمة لذوي 
االعاقات. كافة  مع  تتالئم  التى  السياسات  الجامعة ووضع  كليات  داخل  الهمم 

حلوان، •  جامعة  رئيس  بعمل  القائم  مهدى  ممدوح  الدكتور  األستاذ  وقع   
بهيئة  الحكومية  الجامعات  منح  برنامج  مدير  مودى،  دير  كوينيس  والدكتورة 
بالجامعة  الهمم  ذوى  ودعم  لخدمة  مركز  إلنشاء  تعاون،  بروتوكول  امديست 
محمد  الدكتور  األستاذ  بحضور  الربوتوكول  توقيع  تم  القادمني،  العامني  خالل 
أمين عاشور، نائب وزير التعليم العايل لشؤون الجامعات، االستاذ الدكتور حسام 
رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب والدكتور صابر عبد الغني 
مدير مركز التميز لألفراد ذوي اإلعاقة بالجامعة. وقد أوضح الدكتور صابر عبد 
الغنى مدير مركز التميز لألفراد ذوي اإلعاقة أن الجامعة بصدد إنشاء العديد من 
أقسام داخل املركز، حيث يتضمن خدمة الطالب ذوى اإلعاقة ىف كافة املجاالت.

منظمة •  جانب  إىل  حكومية  جامعة   15 الربوتوكول  شمل  السياق  ذات  وىف 
األمريكية  الوكالة  خالل  من  املراكز  هذه  متويل  وسيتم  األمريكية،  امديست 
للتنمية الدولية )USAID(، والجدير بالذكر أن برنامج منح الجامعات الحكومية 
الخاص مببادرة التعليم العايل )األمريكية – املرصية( يهدف لخدمة االحتياجات 
الجامعي  الحرم  داخل  الهمم  ذوي  للطالب  واملجتمعية  والبدنية  األكادميية 
الجامعات. الهمم داخل  العايل لذوي  التعليم  الحصول عىل  املساواة يف  وتعزيز 

حيث تعمل منظمة امديست عىل بناء الكوادر واملساعدة واإلرشاف عىل تنفيذ • 
منوذج مركز خدمة الطالب ذوي الهمم وإدارته، وتشمل التدريبات تدريبًا يف مرص 
ويف الواليات املتحدة األمريكية يف جولة دراسية مدتها 10 أيام مع إحدى الجامعات 
التكنولوجيا  ورشاء  باألثاث  املراكز  بتجهيز  أمديست  ستقوم  كام  األمريكية، 
تم  الربوتوكول  توقيع  هامش  عىل  استخدامها.  عىل  التدريب  وتوفري  املساعدة، 
عقد العديد من الجلسات ملناقشة قانون رقم 10 لسنه 2018 لذوي اإلعاقة ورشح 
وموضوعات  القانون  تطبيق  من خالل  االعاقة  ذوي  االشخاص  لحقوق  تفصييل 
اخرى يف كيفية تأهيل وتجهيز الجامعات حتى تتناسب مع االشخاص ذوي االعاقة.

 حرض فعاليات  مؤمتر ” نحو نظم ضامن الجودة الذكية يف الجامعات العربية ” 
الذى تم عقده عىل مدار يومني متتاليني )18-17 يولية 2022( ، كال من ا.د/ هناء 
محمد الحسينى –مدير مركز ضامن الجودة وا.د/ هشام سيد عبد املجيد- مدير 
وحدة قياس وتقييم الداء وخبري الجودة باملركز ، وذلك برتشيح ودعم من االدارة 
العليا بالجامعة متمثلة ىف معاىل ا.د/ ممدوح محمود مهدى رئيس الجامعة. نظم 
املؤمتر جمعية إدارات ضامن الجودة بإتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع مركز 
ضامن الجودة والتطوير املستمر بجامعة مدينة السادات ، تحت رعاية الدكتور 
عمرو عزت سالمة أمني عام اتحاد الجامعات العربية  والدكتور أحمد بيومي رئيس 
جامعة مدينة السادات ورئيس املؤمتر ، والدكتورة ماجدة رفعت أبو الصفا مقرر 
املؤمتر وأمني عام جمعية إدارات ضامن الجودة ومدير مركز ضامن الجودة والتطوير 
املستمر. هدف املؤمتر إىل إسترشاق نظم ضامن جودة التعليم العريب يف ظل التحديات

الذكية  التقنيات  وتطبيقات  املستقبلية 
بشكل  الرتكيز  تم  فقد  لذا  التغري.  وإدارة 
جودة  ضامن  نظم  مستقبل  عىل  رئيىس 
العريب وكيفية  التعليم  التعليم مبؤسسات 
تقبل  نحو  املستقبلية  التحديات  مواجهة 
التقليدية  الجامعات  من  لإلنتقال  التغري 
ميكنة  خالل  من  الذكية  الجامعات  إىل 
ضامن  نظم  مجال  ىف  العمليات  وإدارة 
محاور  ارتكزت   . واإلعتامد  الجودة 

باستعامل  التعليم  : كيفية تعزيز جودة  بينها  املؤمتر عىل موضوعات هامه والتى من 
الجامعات  تصنيف  أثر  قياس   ، الذىك  التعليم  جودة  ضامن  نظم   ، الربمجيات 
الجامعات  تقبل  يف  الجودة  ضامن  نظم  دور   ، العلمي  البحث  تطوير  ىف  العربية 
يوهانسن  ا.د/  السيدة   : من  كال  األول  اليوم  جلسات  ىف  للتغري.حارض  العربية 
خميس  عصام  ا.د/  واإلعتامد،  التعليم  جودة  لضامن  القومية  الهيئة  رئيس   – عيد 
لجنة  ورئيس  للجامعات  العرىب  للتصنيف  التوجيهية  اللجنة  ابراهيم-عضو 
العاىل  التعليم  وزير  ونائب  للجامعات،  األعىل  باملجلس  األساسية  العلوم  قطاع 
وركز.  اجايل  رشكة  مرشوع  رشاىب-مدير  احمد  م/  السيد  السابق،  العلمى  والبحث 

وجاءت جلسات اليوم الثاين كاالىت:-
التعليم الذىك حارض بها الدكتورعطية السيد  الجلسه األوىل بعنوان نظم ضامن جودة 
.كام  واالعتامد  التعليم  جودة  لضامن  القومية  بالهيئة  التدريب  إدارة  مدير  الحفناوى 
الجامعات  إتحاد  ملعايري  وفقاً  الخارجى  املقيم  "تأهيل  دورة  املؤمتر  هامش  عىل  نظم 
العربية " بجلستيه األوىل بعنوان ” املعايري والجدول الزمني إلعتامد الربامج األكادميية 
وفق معايري مجلس ضامن الجودة واإلعتامد ىف إتحاد الجامعات العربية والتى حارض 
الجودة. وخبري  بنها  جامعة  الطب  بكلية  أستاذ  الجندى  صادق  إبراهيم  الدكتور  فيها 
الثانية استكامل ورشة العمل بعنوان ” دور فريق التقيم الخارجى واملراجعة  الجلسة 
وحارض  الذاىت  التقيم  تقرير  وكتابة   ، الزيارة"  وخالل  قبل  إتباعها  الواجب  والتطورات 
إتحاد  الجودة  إدارات ضامن  جمعية  عام  أمني  الصفا  أبو  رفعت  ماجدة  الدكتورة  بها 
مدينة  جامعة  املستمر  والتطوير  الجودة  ضامن  مركز  ومدير  العربية  الجامعات 
واإلعتامد  الجودة  ضامن  مجلس  إجتامع  املؤمتر  هامش  عىل  عقد  كام  السادات. 
الدكتور  برئاسة  زوم  تقنية  خالل  من  مبشاركة  العربية  الجامعات  بإتحاد  العرىب 
الرحيم  عبد  والدكتور   ، العربية  الجامعات  إلتحاد  العام  األمني  سالمة  عزت  عمرو 
الجودة  ضامن  مركز  ومدير  العربية  الجامعات  إلتحاد  املساعد  األمني  الحنيطى 
املجلس  وأعضاء   ، السادات  مدينة  جامعة  رئيس  بيومي  أحمد  والدكتور   ، باإلتحاد 

جاءت توصيات املؤمتر كام يىل: 
١- رضورة االتجاه لتطبيق نظم الجودة الذكية بوصفها منظومة للقياس والتقويم 
واالعتامد والتطوير املستمر، تكامال مع املنظومات الذكية يف عرص التحول الرقمي.

2- التأكيد عىل أن نظم ضامن الجودة الذكية رضورة لتطبيق التعليم العابر للحدود.
3- تثمني مبادرة اتحاد الجامعات العربية بإعداد معامل تأثري وتصنيف عريب 

للجامعات.
4- أهمية تطبيق مقاييس داخلية بالجامعات للوقوف عىل مدى تطبيق معايري 

التصنيفات العاملية.
٥- التأكيد عىل أن الرقمنة ليست هدفا لكنها وسيلة لضامن جودة التعليم واالعتامد، 

مع أهمية الدمج بني النظم التقليدية والنظم الذكية يف عمليات املراجعة واالعتامد.
٦- التأكيد عىل مؤسسات ضامن الجودة واالعتامد بأن تكون قادرة عىل التطوير الذايت 

واستيعاب املستجدات العاملية ملواكبة التغريات والتحديات يف العرص الرقمي.
٧- التأكيد عىل أهمية وجود خطط إلدارة التغيري لضامن الجودة الداخلية والخارجية 

للجامعات العربية.
٨- التأكيد عىل أهمية دور القيادة يف عملية تقبل التغيري وإدارته.

٩- التأكيد عىل أهمية قواعد املساءلة واملحاسبة.
١٠- أن يكون اتحاد الجامعات العربية هو جهة االعتامد اإلقليمي للجامعات العربية.

١١- عقد ورش ملراكز وإدارات ضامن الجودة بالجامعات العربية لتبادل الخربات.
١2- تفعيل دور الجمعية يف إعداد املقيمني الخارجيني باتحاد الجامعات العربية.
١3- حتمية التكامل والتعاون بني املؤسسات التعليمية وبرامجها وهيئات ضامن 

الجودة لضامن التحول الرقمي، واستثامر التعلم الذيك.
١4- رضورة التوجه يف بناء الربامج التعليمية نحو االستجابة الحتياجات وتطلعات 

طالب العرص الرقمي ومتكينهم بصيغ تعلم تتناسب مع طبيعة العرص.
١٥- حتمية التوجه نحو التعلم الذيك وضامن جودته لتحقيق التعلم مدى الحياة مبا 
يضمن املشاركة اإليجابية وتحقيق املتعة يف التعلم وااللتزام بقيم وأخالقيات التعلم.
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هندسة حلوان تنظم أكبر معرض 
لالبتكارات 26 يوليو بعنوان »صنع 

يف مصر«  

فنون تطبيقية حلوان تكشف 
تفاصيل معرض األزياء التراثية بعيون 

العاصمة اإلدارية

مشاركة فعالة وحضور متميز لكلية 
التمريض جامعة حلوان فى املؤتمر 

الطالبى الثالث لكلية التمريض 
MTI الجامعة الحديثة

بجامعة  التمريض  كلية  شاركت   
األستاذ  رعاية  تحت  حلوان 
القائم  مهدى  ممدوح  الدكتور 
واألستاذة  الجامعة،  رئيس  بعمل 
الكلية  عميد  صالح  صفاء  الدكتورة 
لكلية  الثالث  الطالىب  املؤمتر  ىف 
 MTI الحديثة  الجامعة  التمريض 
جديدة  رؤية  “نحو  عنوان  تحت 
التمريض”. لطلبة  العلمي  للبحث 

الدكتور  األستاذ  أكد  وقد  هذا 
رئيس  بعمل  القائم  مهدي  ممدوح 

جامعة حلوان، عىل أهمية املشاركة الطالبية ىف املؤمترات حرصا من الجامعة عىل 
دمج الطالب بقضايا مجتمعهم فهم نواة الحارض وبناة املستقبل، وهذه املشاركات 
تساهم ىف إعداد الشباب ودمجهم يف األنشطة الطالبية مبا يسهم ىف تطوير مهاراتهم، 
والنهوض مبستوى الشباب لذا يجب تشجيعهم للتقدم واالستمرارية يف العطاء .

املشاركة  هذه  إن  الكلية،  عميد  صالح  صفاء  الدكتورة  األستاذة  أوضحت  كام 
يف  للمشاركة  يدفعهم  مبا  الطالب  لدى  الوعي  ورفع  الخربات  تبادل  عىل  تساعد 
لوطنهم،  الشباب  ووالء  انتامء  تنمية  عىل  وتعمل  املستدامة،  التنمية  خطة 
وحصلوا  املؤمتر  فعاليات  يف  الطالب  شارك  الحقيقى.  املستقبل  هم  فالشباب 
كلية  وتقدير من  درع شكر  إهداء  ،وتم  املؤمتر  متميزة يف مسابقات  مراكز  عىل 
صالح. صفاء  الدكتورة  األستاذة  العميده  لسيادة  الحديثة  الجامعة  التمريض 

        تنظم كلية الهندسة بحلوان 
بالتعاون مع أرسة من أجل مرص 
املركزية معرض ابتكارات صنع يف 
مبادرة  إطار  يف  ذلك  يأيت  مرص، 
أرسة  تنظمها  التي  هنسوقلك 
بكلية  للطالب  مرص  أجل  من 
الدكتور  رعاية   تحت  الهندسة، 
ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس 
الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي 

املسالوي  والدكتور محمود   ، والطالب  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب 
عميد كلية الهندسة بحلوان وإرشاف الدكتور كريم هامم رائد أرسة من أجل 
مرص املركزية، وتنظيم وفكرة األستاذ يارس الجبايل مسئول األرسة ومدير إدارة 
رعاية الشباب بالكلية، ومبشاركة كليات الهندسة باملطرية، والحاسبات والذكاء 
االصطناعي، والتكنولوجيا والتعليم. يعقد املعرض صباح يوم الثالثاء املوافق 2٦ 
يوليو 2٠22،  بقاعة األستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي بعني حلوان.

معارض  أكرب  من  يعد  املعرض  أن  املسالوي  محمود  الدكتور  وأوضح   
يرغبون  ملن  قوية  فرصة   أنه  مضيفاً  الجامعة،  مستوى  عىل  االبتكارات 
كبري  عدد  بحضور  املعرض  يقام  حيث  للنور،  وإظهارها  مشاريعهم  بتطبيق 
من رجال األعامل واملستثمرين وهو ما يساعد الطالب يف إيجاد فرص عمل 
والبحث  العايل  التعليم  ووزارات  املهندسني  نقابة  ممثيل  وبحضور  جادة، 
العربية  والهيئة  الحريب،  واإلنتاج  والرياضة،  والشباب  والصناعة  العلمي 
العلمي،  البحث  أكادميية  و  املتطورة  للصناعات  صقر  ومصنع  للتصنيع 

جوائز  عىل  سيحصلون  األوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزة  االبتكارات  أن  مؤكداً 
بالصناعه  الطالب  ربط  إىل  يهدف  املعرض  أن  سيادته  أضاف   . ودروع  قيمة 
عىل  وتشجيعهم  إعالميا،  الطالب  ابتكارات  تسويق  بجانب  العمل،  وسوق 
املجتمع  وتعريف  حقيقية،  عمل  فرص  إيجاد  إىل  باإلضافة  واالبتكار،  االبداع 
ويستحقون  قادرون  وأنهم  املرصيني  للطالب  والعميل  العلمي  باملدى  املرصي 
للتطبيق  القابلة  االبتكارات  تبني  وكذلك  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  فرصة 
املرصية. بالسوق  جديدة  وخدمات  منتجات  طرح  خاللها  من  ميكن  والتى 

بانها "مجموعة متكاملة من املعارف واملهارات واإلتجاهات  الجدارة   تعرف 
والسلوكيات املطلوبة ملجال معني او للعمل ىف وظيفة او مهنة محددة والتى 
يجب ان ميتلكها الفرد ويطبقها حسب معايري األداء املحددة ىف هذا املجال او 
الوظيفة"، ولهذا ميكن قياسها مبعايري متفق عليها. الجدارة املهنية هى مجموعة 
من )املعارف واملهارات واإلتجاهات والسلوكيات( التى متكن الخريج من أداء 
مهنه محددة باتقان.  من هنا نجد ان املنهج الدراىس القائم عىل الجدارات يؤكد 
عىل تنمية املهارات واملعارف والجوانب الوجدانية معا وتطبيقها ىف مواقف 
يىل: ما  الجدارات  عىل  القائم  املنهج  يحقق  حيث  الحقيقية  والعمل  الحياة 

1.يوطد العالقة بني التعليم والعمل حيث يوفر الطالب الذى يحقق 
متطلبات سوق العمل، مام يزيد من فرص توظيفهم ويقلل من نسب 

البطاله.
2.يؤهل الطالب ملجال العمل والحياة إلنه يبنى عىل نوعني من الجدارات : 

جدارات عامة وجدارات تخصصية.
3.يحقق التكامل بني الجوانب النظرية والجوانب العملية التطبيقية.

4.يحقق مبدأ التعلم لإلتقان.
5.ميكن املؤسسات التعليمية من تحديد املهارات واملعارف والسلوكيات التى 

ينبغى توافرها لدى الطالب ىف مجال التخصص.
 ىف هذا اإلطار اكدت االستاذه الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية 
القائم  التعلم  نحو  يتجه  كله  العامل  إن   ، واالعتامد  التعليم  جودة  لضامن 
والعاىل  والفنى  الجامعى  قبل  التعليم:  مستويات  جميع  ىف  الجدارات  عىل 
تبنى  خالل  من  التعلم  من  النوع  هذا  إىل  التوجه  ىف  الهيئة  بدأت  وقد 
للهيئة  القومية  املعايري  الكفايات ىف كل  الجدارات  القائم عىل  التعلم  معايري 
الجدارات/  عىل  القامئة  املعايري  تبنى  عىل  التعليمية  املؤسسات  وتشجع 
املؤسسات  قدرات  لدعم  التدريبية  الدورات  وعقد  برامجها  ىف  الكفايات 
التعليمية. اضافت ان التقييم يعد من أهم التحديات التى تواجه املؤسسات 
الجدارات  من  والخريجني  الطالب  متكني  من  وذلك  التعليمية  والربامج 
نوعية  نقلة  يحقق  سوف  التحول  هذا  أن  اكدت  كام  املطلوبه.  الكفايات   /
العامل. ىف  املتقدم  التعليم  مصاف  ىف  يضعه  الذى  املر  مرص،  ىف  للتعليم 

مفهوم التعليم القائم ىلع الجدارات 
او الكفايات     

التطبيقية  الفنون  كلية  اطلقت    
مرشوعات  معارض  حلوان  جامعة 
   2٠22 الدرايس  للعام  التخرج 
لطالب الفرق النهائية بكافة األقسام  
الجاري  األسبوع  خالل  بالكلية 
ابتكارات  وعرض  لها  والتسويق 
ضمن  ،ومن  الطالب  وأعامل 
املالبس  قسم  أعلن  املعارض  هذه 

"األزياء  معرض  إطالقه  عن  حلوان،  جامعة  التطبيقية  الفنون  بكلية  الجاهزة 
الدكتور  من  كل  رعاية  تحت  يقام  والذي  اإلدارية"  العاصمة  بعيون  الرتاثية 
قطب  ميسون  والدكتور   ، حلوان  جامعة  رئيس  بأعامل  القائم  مهدي  ممدوح 
عميد فنون تطبيقية حلوان، والدكتور  رشيف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم 
. بالكلية  الجاهزة  املالبس  قسم  رئيس  الدمرداش  ضحي  الدكتور   ، والطالب 
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رئيس  بعمل  القائم  مهدي  ممدوح  الدكتور/  برئاسة   حلوان  جامعة  عقدت    
الجامعة عدد من الفعاليات والندوات واملؤمترات التي من شأنها التوعية بقضية 
التغريات املناخية. حيث أنطلقت الجامعة لتنسق عدد من الفعاليات كان منها:

النباتية وامليكروبيولوجية يف  -عقد كلية العلوم  املؤمتر العلمي عن  "التغريات 
ضوء املتغريات املناخية املتوقعة" عرض  االتجاهات الحديثة يف تغري املناخ محليًا 
وعامليًا، تأثري التغريات املناخية عىل البيئة، الصحة، الزراعة، الصناعة واالقتصاد، 
الفطرية"  "الحياة  النباتات  تنوع  البيئية عىل  والضغوط  املناخية  التغريات  تأثري 
والضغوط  املناخية  التغريات  تأثري  واإلقتصاد،  السياحة  عىل  ذلك  وانعكاس 
البيئية عىل تنوع النباتات املائية والكائنات الدقيقة، تقييم الدراسات الجزيئية 
والتكنولوجيا الحيوية يف مجاالت علم النبات وعلم األحياء الدقيقة ملجابهة التغريات 
املناخية املستجدة واملتوقعة، تأثري التغريات املناخية عىل  البيئة النباتية الساحلية 
والصحراوية والتنوع البيولوجى، استعادة التوازن البيئي والتنوع البيولوجي من 
خالل الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري، باإلضافة إىل حلول التخلص 
من املخلفات بكافة أنواعها وتدويرها، استخدامات الحلول الغري تقليدية وتعظيم 
االستفادة من مصادر املياه والطاقة الجديدة واملتجددة )كطاقة الرياح والطاقة 
لدراسة  الحديثة  االتجاهات  بإستخدام  الخرضاء  الحياة  اىل  والتحول  الشمسية( 
تغري املناخ محليًا وعامليًا، التفاعل بني اإلنسان والبيئة ىف مجال السياحة واآلثار.

ىف  الشباب  ودور  املناخية  "التغريات  عن  اآلداب  بكلية  لقاء  عقد  -كذلك 
كيف  املناخى،  التغري  مفهوم  عن  الحديث  اللقاء  وتضمن  معها"،  التكيف 
التنمية املستدامة،  املناخية، املؤمترات ذات الصلة، بنود  التغريات  الدول  تواجه 
ظـاهرة  تعريف  وتم  املناخية،  التغريات  مجال  العمل ىف  وإدارة  تعزيز حوكمة 
كـالحرارة  املعتـادة  املناخيـة  الظـروف  فـى  اخـتالل  بأنهـا  املنـاخى  التغيـر 
األرض،  سطح  علـى  منطقة  كل  متيز  التـى  بأنواعه  والتساقط  الريـاح  وأمنـاط 
تـأثريات  إلـى  الطويل  املدى  عىل  املناخية  الظروف  ىف  االختالل  هذا  ويؤدى 
الحرارة  درجات  ارتفاع  ستؤدى  كام  الطبيعية،  الحيوية  األنظمة  عىل  هائلـة 
باإلضافة  بأنواعه،  التساقط  وكمية  الرياح  كأمناط  الطقس  أنواع  ىف  تغري  إىل 
بيئيـة  عواقـب  إلـى  تؤدى  محتملة؛  غري  مناخية  أحداث  عدة  حدوث  إىل 
عليها. السيطرة  أو  توقعها  ميكن  ال  التأثري  واسعة  واقتصادية  واجتامعيـة 

املخاطر  عن   الحديث  تضمن  لقاء  والفنادق  السياحة  كلية  نظمت  -كام 
يُـمكن  الحرارة  درجات  ارتفاع  ألن  السياحة  قطاع  لها  سيتعرض  التي 
البلدان. من  العديد  يف  السياحي  النشاط  يف  تراجع  إىل  يؤّدي  أن 

-أقامت كلية التمريض بالجامعة ندوات توعوية شملت الحديث عن "التغريات 
املناخية وتأثريها عىل األطفال" والتي تتمثل يف أسباب ومظاهر التأثريات املناخية 
عىل األطفال، والدور الدوىل ىف التنمية منخفضة االنبعاثات وتحسني البنية التحتية 
لتمويل األنشطة املناخية، واإلجراءات التي تتخذها الدولة لتاليف آثار التغريات املناخية 
عىل األطفال، وأهمية التوعية املستمرة بالتغريات املناخية واملشاركة املجتمعية.

التغريات  “تداعيات  بعنوان  عمل  ورشة  املنزيل  االقتصاد  كلية  أقامت   -
املشاركون  عرض  والحلول”  املشكلة   .. املرصى  الغذاىئ  األمن  عىل  املناخية 
أثر  الورشة  تناولت  كام  والحلول،  املشكالت  من  عدداً  العمل،  ورشة  ىف 
اآلثار  عرض  إىل  باإلضافة  والداجنى،  الحيواىن  اإلنتاج  عىل  املناخية  التغريات 
واملؤسسات  املدىن  املجتمع  ودور  املناخية،  للتغريات  السلبية  االقتصادية 
.2050 املناخ  لتغري  الوطنية  االسرتاتيجية  الخطة  تنفيذ  ىف  الحكومية  غري 

 كام تم عرض دور الجامعات ىف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ 
القانون  معالجة  لفهم  الدولية  “التوجهات  بعنوان  محارضة  وعقدت   ،2050
واألمن الدوىل للتغريات املناخية والبيئية”، وكذلك محارضة “التوجهات العاملية 
والبيئية”.  املناخية  التغريات  مقاومة  ىف  البيوتكنولوجى  استخدام  ىف  الحديثة 

دور القيادات و أعضاء هيئة التدريس 
و العاملين و الطالب فى ظل تطبيق 

وتعزيز نظم ضمان الجودة بالكلية 

الوكالء ورؤساء املجالس العلمية )وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء االقسام 
االدارية والعاملني والطالب بدورهم ومعرفة  املسؤليات التى تقع ىف مجال 
إختصاصهم حتى يتم تجهيز املستندات والتقاريرالسنوية الدورية املطلوبة 

واملتضمنة وصف وتقييم للوضع الحاىل للكلية وتحديد ما تم تحقيقة وإنجازة 
من الخطط اإلسرتاتيجية التى وضعتها الكلية للتحسني ىف مختلف املجاالت 

وإعداد الكلية للتقدم لإلعتامد.
وبناءا عىل ما سبق تتلخص األدوار واملسؤليات وفقا لإلختصاصات فيام يىل :

1(مهام ومسؤليات أ.د/ عميد الكلية ) رئيس مجلس إدارة الوحدة(:      
•دعوة أعضاء مجلس االدارة لحضور االجتامعات.

•ترشيح مدير وحدة ضامن الجودة وعرض الرتشيح عىل مجلس الكلية.
•عرض املوضوعات عيل مجلس اإلدارة.

•إعتامد املستندات والتقارير) الرسالة والرؤية بعد مراجعة، توصيف الربامج، 
توصيف املقررات، تقارير املقررات والربامج، التقريرالسنوي/ الدراسة الذاتية(.

•تسهيل زيارة املراجعني النظراء للكلية وفقا لجدول الزيارات املتفق عليه .
•املتابعة املستمرة لألقسام العلمية وإدارات الكلية لتطبيق خطط التطوير 

والتحسني التى وردت بتقارير الربامج والتقرير السنوي وأنها تتم فعلياً وفقا 
لجدول زمني معلن. 

•عقد اإلجتامع الشهرى ملجلس إدارة وحدة ضامن الجودة بالكلية وإرسال 
صورة من املحرض بعد إعتامده إىل مركز ضامن الجوده بالجامعة وتحتفظ 

الوحدة بالكلية بصورة من هذه املحارض.
•متابعة عملية إنجاز املهام املطلوبة من األقسام العلمية والسادة الوكالء 

واألقسام اإلدارية بالكلية وذلك باملتابعة املستمرة مع مدير الوحدة للوقوف 
عىل املشكالت والعقبات التي تواجه الوحدة وإتخاذ اإلجراءات الفورية لحلها 
تحنباً لحدوث أى تأخري يف عملية إعداد املستندات والتقارير لتقديم التقرير 

السنوي / الدراسة الذاتية وباقي التقارير واملستندات يف الوقت املحدد.
•متابعة تنفيذ قررات مجلس اإلدارة.

2(مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب :
•إمداد الوحدة بدليل الطالب املعدل .

•إمداد الوحدة مبستندات خاصة بشئون التعليم والطالب مثل: آلية التعامل  
مع شكاوي الطالب، كيفية التعامل مع التامسات الطالب والتظلامت  الخاصة 

بالنتائج، بيانات عن صندوق التكافل االجتامعي .
•ومدى استفادة الطالب منه، السياسة املتبعة لتكريم الطالب املتفوقني وكيفية 

مساعدة الطالب املتعرثين، الرحالت التعليمية والزيارات امليدانية، سياسات  
القبول والتحويل،........وغريها.

•امداد الوحدة بالجداول الدراسية ) الرتم 2،1( محارض اللجان الثنائية، مناذج 
االمتحانات، لجان املمتحنني ونتائج امتحانات الطالب يف جميع املقررات لجميع 

الربامج.
•إعداد البند الخاص بالتعليم والتعلم وجودة فرص التعلم الوارد بنموذج 

التقرير السنوي وإرساله لوحدة ضامن الجودة حتى ميكنها استكامل إعداد 
التقرير السنوي / الدراسة الذاتية .

•إمداد الوحدة باإلحصائيات الخاصة بأعداد الطالب املستجدين، أعداد الطالب 
الذين بدءوا الربنامج، أعداد الطالب يف كل فرقة، أعدادالطالب الخريجني )من 

الفرقة الرابعة – ترم2 ( ، أعداد الطالب الوافدين وغريها من اإلحصاءات 
املرتبطة بالعملية التعليمية.

• إمداد الوحدة بإسرتاتيجيات التعليم والتعلم املقرتحة الخاصة بشئون التعليم 
والتعلم وفقاً لجدول زمني وما تم تحقيقه من خطة العام السابق واملعوقات 

التي حالت دون إكتامل تحقيق بعض منها إن وجد .
•إعداد تقرير دوري عن مدى كفاية اإلمكانيات املتاحة للتعليم والتعلم 

)معامل، قاعات مجهزة بوسائل تعليمية،..الخ (.
•متابعة عملية إمداد السادة املنتدبني من أعضاء هيئة التدريس بنموذج 
توصيف املقرر الذين يقومون بتدريسه بالكلية متضمناً النتائج التعليمية 

املستهدفة التي يحققها املقرر للربنامج ليقوم املنتدب القائم بالتدريس بوضع 
املوضوعات وتحديد أساليب التدريس وطرق التقييم املستخدمه  مبا يرتبط 
ويحقق النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر الذى حدده الربنامج  وتسليم 

صورة كاملة من توصيف املقرر إلدارة الكلية مستوفاة التوقيع.
3(مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
•إنشاء وحدة متابعه الخريجني وإمداد الوحدة بقرار إنشائها والهيكل اإلداري 

واملهام التى تقوم بها وبعض من أعاملها وإنشاء قاعدة بيانات لطالب السنة النهائية 
والخريجني وتحديد وجهات عملهم . 

جامعة حلوان تطلق عددا من 
املبادرات واملؤتمرات التوعوية حول 

التغيرات املناخية

 لضامن تحقيق وتطبيق نظم ضامن الجودة ومعايري اإلعتامد يجب التأكد من 
إملام جميع املسئولني من القيادات األكادميية بالكلية )أ.د عميد الكلية، السادة
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أسرة تحرير النشرة
رئيس التحرير: أ.د/هناء محمد الحسيني

هيئة التحرير: أ/ياسمني إبراهيم الدسوقي     
       أ/ رنا عيل محمود

            أ/ أحمد حمدي أحمد  

يونيو -يوليو 2022م

•امداد الوحدة ببيانات موثقة عن خطة وأنشطة وكالة شئون خدمة املجتمع وتنمية 
البيئة داخل الكلية وخارجها )الدورات التدريبية، الندوات، لقاءات، إجتامعات، 

إتفاقيات، اإلستشارات، ..... الخ ( 
•التأكد الدوري من أن الخدمات التى تقدمها الكلية تحقق رضا العميل )متلقي 

الخدمة( وذلك بعمل استبيان او عن طريق مخاطبات من الجهات املتلقية للخدمة 
للتعرف عىل آرائهم ومقرتحاتهم للتطوير والتحسني ىف الخدمات املقدمة. وترسل 

للوحدة اآللية والتقارير التي إتبعت يف هذا الشأن  )االستبيان او تقارير من 
املستفيدين( ، وصورة من التقرير النهايئ الذي يوضح رأى املستفيدين ومقرتحاتهم . 

•إمداد الوحدة ببيانات موثقة عن أنشطة الوحدة اإلنتاجية الوحدات ذات الطابع 
الخاص  )إجتامعات مجالس اإلدارة، .... الخ (

•إعداد البند الخاص عن انشطه وخطط خدمه املجتمع وتنمية البيئة الوارد بنموذج 
إعداد التقرير السنوى / الدراسة الذاتية وإرساله اىل الوحدة لتتمكن الوحدة من 

تجهيز التقرير السنوى / الدراسة الذاتية يف صورتها النهائية .
•إمداد الوحدة مبساهامت وكالة الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة يف مجال 
توظيف الخريج، تبادل الزيارات الطالبية، أهم ما أسفر عنه اللقاء السنوي للخريجني 

)تقارير موثقة(. 
4(مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث :

•امداد الوحدة بالخطط البحثية املعتمدة من األقسام العلمية وكذلك الخطة البحثية 
للكلية  والتحقق من ارتباطهام معاً لرسالة الكلية وملتطلبات سوق العمل وحاجة 

املجتمع وأن ذلك مرتبط بالخطة لبحثية للجامعة . كذلك إمداد الوحدة باآللية التي 
استخدمت للتحقق من ان الخطة البحثية للكلية تحقق متطلبات املجتمع وتواكب 

التقدم العلمى ىف مجاالت التخصص املختلفة .
•إمداد الوحدة ببيان يوضح عدد الطالب امللتحقني بالدراسات العليا فىالتخصصات 
املختلفة بكل برنامج  )دبلوم – ماجستري – دكتوراه ( وكذلك أعداد الخطط بحثية 

والرسائل العلمية لكل برنامج . 
•رضورة إنشاء قاعدة بيانات لجميع بيانات الدراسات العليا وتجديدها بصفة مستمرة 

•إعداد بيان يوضح عدد املهامت العلمية واألرشاف املشرتك والبعثات)داخلية 
وخارجية(.

•إعداد بيان يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركون ىف املؤمترات العلمية)خارجية 
وداخىل( .

 امداد الوحدة ببيان بأعداد املستفيدين مبساهامت الجامعة ىف نرش األبحاث وحضور 
 . بالكلية  العلمي  البحث  لدعم  التعاون   وبروتوكوالت  وداخلية(  )خارجية  مؤمترات 
الدراسية  املقررات  وتقرير  لتوصيف  التدريس  هيئة  أعضاء  إعداد  •متابعة 
. بالكلية  العلمية  األقسام  رؤساء  مع  باملتابعة  وذلك  بتدريسها  يقوموا  التى 

مناقشتها  تم  التى  العلمية  الرسائل  أعداد  يوضح  ببيان  الوحدة  •إمداد 
دكتوراه(خالل   – ماجستري   – دبلوم   ( علمية  درجات  منحوا  الذين  وعدد 
. التخصص  مجاالت  من  مجال  لكل  مرحلة  كل  ىف  األخرية  سنوات  الثالث 

•إمداد الوحدة ببيانات عن املكتبة )أعداد الكتب ىف التخصصات املختلفة( الدعم 
املايل الذي اعتمده لرشاء الكتب، ومدي كفاية اإلمكانيات املتاحة با ملكتبة .

5(مهام ومسئوليات رؤساء األقسام العلمية :
املراجعة واملقررات)لجنة  الربنامج  وتقرير  توصيف  ومراجعة  إعداد  •إستيفاء 

بيانات  لتفريغ  بالوحدة  للعمل  القسم  من  منسقني  •تحديد 
وإعادة  املقرر  تقرير  منوذج  ىف  النتائج  وتسجيل  بالكمبيوتر  اإلستبيان 
 . املقرر  تقرير  إعداد  إلستكامل  التدريس  هيئة  أعضاء  عىل  توزيعه 
الفصل  نهاية  ىف  املقرر  لتقرير  التدريس  هيئة  أعضاء  إعداد  •متابعة 
الطالب  إحصائيات  وتدوين  للمقرر  الطالب  تقييم  تدوين  بعد  الدراىس 
وتجميع  املقرتحة،  التحسني  خطط  ووضع  للمقرر،  النهاىئ  االمتحان  لنتائج 
 . العلمى  القسم  من  مراجعتها  بعد  الوحدة  اىل  وتسليمها  املقررات  تقارير 
تقييم  إستبيان  لتوزيع  الخريجني  من  وعدد  العمل  سوق  ىف  املستفيدين  •تحديد 
الخارجى   املقيم  من  الكلية  رسالة  يحقق  مبا  الربنامج  توصيف  تقييم  كذلك  الربنامج، 
. بالكلية  الجودة  ضامن  وحدة  وضعتها  معتمدة  ملعايري  وفقا  إختياره  تم  الذى 

التفريغ  لعمل  القسم  من  التدريس  هيئة  أعضاء  •تحديد 
 . والخريج  العمل  سوق  من  املستفيدين  ألراء  وتحليل  اإلحصاىئ 
•إمداد الوحدة بخطة تطوير وتحسني الربنامج وفقا لجدول زمنى واقعى وتوضيح ىف 
 . وجدت  إن  التنفيذ  ومعوقات  السابق  العام  من خطة  إنجازه  تم  ما  الربنامج  تقرير 
•إختيار املعايري املرجعية الخارجية ىف حالة التعديل أو اإلضافة ملا هو موضح بتوصيف 
الربنامج سابقاً عىل أن يتم إعتامده ىف املجالس الحاكمة ويرسل للهيئة القومية لإلعتامد . 
•إعداد تقرير الربنامج وفقا لنموذج الهيئة القومية للجودة واإلعتامد وإرساله للوحدة 

للمراجعة وتجهيزه ىف الصورة النهائية 
•إعتامد جميع التقارير ىف مجلس القسم قبل إرسالها للوحدة. 

•التأكيد عىل أعضاء هيئة التدريس ملتابعة إستكامل ملف املقررالذى يقوم بتدريسه 
املوجود بالوحدة.

6(مهام ومسئوليات اعضاء هيئة التدريس والهيئه املعاونة :
•إستكامل ملف املقرر املوجود بالوحدة بصفة مستمرة وتدعيم امللف بالفروض 

وعناوين األبحاث التى تطلب من الطالب، اإلمتحانات، مناذج اإلجابة، درجات أعامل 
السنة وغريها . 

•عرض ومناقشة توصيف املقرر مع الطالب ىف أول الفصل الدراىس) 2،1 (
•إستكامل إعداد تقرير املقرر وتسليمه لرئيس القسم العلمى ىف نهاية الفصل الدراىس 

للمراجعة قبل أن يسلم إىل الوحدة. 
•اإللتزام بجدول الساعات املكتبية والرياده الطالبية وتفعيلها وإعالم الطالب بها ىف 

اللقاء األول وإعالنها ىف لوحة االعالنات القريبة من القسم . 
•تحديث السرية الذاتية وبيان باألنشطة والدورات التدريبية التى حرضها واألبحاث 

العلمية املنشورة داخليا وخارجيا التى قام بها وتزويد وحدة الجودة بها سنويا وإعداد 
 FLDP بيان بالدورات التدريبية التى حرضها أعضاء هيئة التدريس لتنمية القدرات
•حضور الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات املتعلقة بالجودة واإلعتامد التى 

تنظمها وحدة ضامن الجودة بالكلية ومركز ضامن الجودة بالجامعة . 
•اإللتزام بجداول اللجان الثنائية، توقيع أعضاء اللجنة الثنائية، توزيع الدرجات، تحضري 

منوذج االجابة وتسليم تقرير اللجنة الثنائية . 
•املشاركة ىف تقديم مقرتحات وخطط تطوير املقرتح والربنامج . 

•املشاركة الفعالة ىف أنشطة وحدة ضامن الجودة بالكلية . 
•املشاركة ىف نقل ثقافة الجودة إىل الطالب وتوضيح أهمية دورهم  ىف عملية تقييم 
املقرر)إستبيان تقييم املقرر( ودورهم الحيوى ىف تطوير الربنامج الدراىس مبا يحقق 

متطلبات سوق العمل ويواكب التقدم العلمى والتكنولوجى ىف مجال التخصص 
7(مهام ومسئوليات أمني الكلية والعاملني بإدارات الكلية:

•تقديم بيان يوضح عدد املوظفني والعامل يف كل إدارة من إدارت الكلية وأيه بيانات 
خاصه بأنشطه الكلية . 

•تقديم بيان يوضح عدد الدورات التدريبية التي حرضها موظفي كل إدارة من 
إدارات الكلية سنويا،ً وتوضيح مدى اإلستفادة الفعلية من هذه الدورات واآللية 
التي تم اإلستعانة بها للتأكد من ذلك )مثل إستبيان، وسائل تقييم األداء ملعرفة 

مدى إنعكاس ما تم التدريب علية عىل أداؤه يف إنجاز املهام املرتبطة بطبيعة عمله 
بالتنسيق مع رؤساء األقسام اإلدارية بالكلية . 

•تقديم بيان يف نهاية كل عام عن الدورات التدريبية التى يرغب موظفي الكلية يف 
حضورها ألهميتها يف مجال تخصص كل إدارة – وتحديد عدد ورش العمل يف مجال 

نرش ثقافة الجودة التي ميكن تنظيمها بالكلية واملوعد املناسب إلنعقادها . 
•وضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ للتطوير والتحسني يف كل إدارة من إدارات الكلية   

)عن طريق رؤساء األقسام اإلدارية(. 
•إمداد الوحدة بتقرير يوضح مدى كفاية األعداد املوجودة بكل إدارة وتخصصات 

املوظفني ومدى مناسبة ذلك ملتطلبات العمل بكل قسم إداري . 
حتى  وإحصائيات  بيانات  من  تحتاجة  ما  بكل  بالكلية  ضامن  وحدة  •إمداد 
قبل  من  للمراجعة  تجهيزها  املطلوبة  والتقارير  املستندات  إستكامل  ميكن 
قسم  بكل  الخاصة  املعامل  عدد   : مثل  واإلعتامد  الجودة  لضامن  القومية  الهيئة 
عدد  كمبيوتر،  أجهزة  من  تحتوية  وما  الكمبيوتر  معامل  عدد  بالكلية،  علمي 
الخاصة  الصيانة  وعقود  الصيانة  إجراءات  توزيعها،  وأماكن  بالكلية  النت  نقاط 
الخ   ......... واملنرصف  توزيعها  وبنود  للكلية  السنوية  املوازنة  بالكلية،  باألجهزة 
واألمان  األمن  خطة  ومتابعة  بها  إعالنات  وضع  ميكن  التي  لألماكن  •حرص 
لتوفري  اإلجراءات  وإتخاذ  )الطوارئ(   مبنى   كل  يف  املخارج  وتوضيح  بالكلية 
واإلدارات. الكلية  معامل  لجميع  وخاصة  بالكلية  واألمان  األمن  وسائل 


