
  

برتوكوالت  

 التعاون
 



 فعاليات مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان   

 ونادي قضاة مصر 

 

األستاذ  في اطار التعاون المثمر بين جامعة حلوان ونادي قضاة مصر وقع 

المستشار  مذكرة تفاهم مشترك مع  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

وذلك بحضور ا.د ياسر جاد هللا  محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر

عميد معهد الملكية الفكرية جامعة حلوان وا.د جالل عبد الحميد وا.د هناء 

الحسيني و ا.د احمد عبد الكريم من جامعة حلوان، وياتي توقيع البرتوكول 

بهدف تحقيق التعاون في مجاالت إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة 

وذويهم من الحصول علي درجتي الماجستير  وتمكين السادة القضاة

 .والدكتوراه من المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان



 

 

مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان وأكاديمية العلوم الشرطية  

 بالشارقة بدولة االمارات العربية المتحدة 

 2019يناير،  29 



 

والعقيد الدكتور محمد خميس  وقع اليوم أ.د/ ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  

أكاديمية العلوم الشرطية مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان   العثمني مدير عام 

بهدف  وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بدولة االمارت العربية المتحدة

وضع أطر التعاون المشترك لتحقيق اإلستفادة في العديد من المجاالت 

 . ية، والتدريبية ، والبحثيةالجنائية، واإلدارية، والتعليم



 

 



 

  



إتفاقية تعاون بين جامعة حلوان ونادي مستشاري النيابة  

 اإلدارية في مجال الملكية الفكرية 

 

وقع اليوم األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والمستشار عبد هللا 

بروتوكول تعاون   قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة اإلدارية

الفرصة للسادة مستشاري النيابة اإلدارية للدراسة   مشترك بهدف إتاحة

 .بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان

. 



 

 

  



  

 اإلحتفاليات 

 



 شهدت الجامعة عقد العديد من اإلحتفاليات 

عام على كلية الفنون التطبيقية  ١٨٠فعاليات احتفالية  **
جامعة حلوان بحضور وزيري التعليم العالي والشباب 

 .والرياضه
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 ** حفل الفنان هيثم شاكر 

 

 ** حفل الفنان إيهاب توفيق 

 



والفنان نصير شمة حفال للفنان العالمي رمزي يسى ** 
 .والفنانة جاال الحديدي

 

 . حفل للمواهب الفنية بحضور نجمة مسرح مصر ويزو** 

 



 ٥٠تكريم جامعة حلوان لوجودها علي الئحة أفضل حفل  **
 جامعات مصرية في احتفال تصنيف ٨جامعة عربية وسط 
QS  للجامعات بدبيالعالمي . 

 

احتفالية تكريم حملة  فيمشاركة رئيس جامعة حلوان ** 
 .القرآن ببدر
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استقبال العام الجامعى الجديد وسط حضور طالبى حفل **
 .  كثيف

 

 .احتفالية تنصيب طالب جامعة حلوان**

 



 . حفل الطالب والطالبة المثالية** 

 .اإلعاقةاإلحتفال باليوم العالمي لمتحدي ** 

 

حفل تخرج برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم **
 .الدولى

 

 



 . محليا ودوليا   بجامعة حلوان المتميزينإحتفالية تكريم ** 

 

الحفل الختامى لمعسكر الخدمة العامة بكلية التربية **
 .الرياضية بنات
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