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ألسن عين شمس تعلن ارتفاع فصول محو األمية لـ 575 فصال 
خالل 8 محافظات

األحد، 01 نوفمبر 2020 10:15 ص

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية األلسن
 بجامعة عين شمس، وصول عدد فصول محو األمية 

التى تم فتحها بواسطة طالب الكلية حتى األن فى 
8 محافظات على مستوى الجمهورية إلى إجمالى 
575 فصل، يضموا 1620 دارس، فى محافظات

 القاهرة و الجيزة و القليوبية واإلسكندرية والشرقية 

ودمياط والمنوفية والسويس.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى ضمن ثمار المرحلة الثانية للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع و 
تنمية البيئة بالكلية وفق توجيهات ورعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، و إشراف الدكتورة يمنى صفوت 
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و تنسيق الدكتور ناهد راحيل، منسق ملف محو األمية بالكلية.

و أشارت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية ،  إلى دور كلية األلسن بجامعة عين شمس، والتى كانت من أوائل الكليات بالجامعة 
التى أعلنت منذ عام 2015، أنها خالية من األمية، مؤكدة  أن محو األمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور  التنمية و 

الصحة و التعليم، الفته إلى أن كلية األلسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، 
فى تنوير المجتمع المصري،  حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خالل الدورات التدريبية التى 

دشتنها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة و الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، وال تألوا جهدًا فى تسخير 
كافة إمكانياتها التعليمية و البحثية فى حى قضايا المجتمع المصرى و المساهمة فى تنميته، وشددت على أن العمل المجتمعى خارج 

أسوار الجامعة يعد ركن أصيل فى الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.

وأوضحت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المرحلة الثانية تنتهى فى يناير 
2021، مؤكدة على أن المشروع ضرورة قومية وليس إختيارى للطالب، و شرًطا من  شروط التخرج، مؤكدة أن المشروع 

يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على األقل لطالب الفرقة االولى، و ثالثة اشخاص لطالب الفرقة الثانية و شخصين لطالب الفرقة 
الثالثة و شخص واحد لطالب الفرقة الرابعة و ذلك فى العام الجامعى 2021/2020 كما سيحصل الطالب على مكافأة قدرها 250 
جنيًها عن كل أمى ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات  الدراسية نيابة عن الطالب فى العام الدراسى التالى فى حالة قيامه 

بمحو أمية أكثر من 4 دارسين.
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للعام الرابع.. انطالق نموذج المحاكاة البنكي في تجارة عين 
شمس 4 نوفمبر

01:25 صاألحد 01 نوفمبر 2020

في إطار التعاون بين نموذج النظام المصرفي 
وكلية التجارة جامعة عين شمس، يبدأ النموذج 

دورته الرابعة على التوالي تحت رعاية الدكتور
 محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور 

عبدالفتاح 
سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

والطالب، والدكتور أيمن صالح نائب 
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 

والبحوث، 

والدكتور خالد قدري عميد الكلية.

حيث أوضحت دكتورة هيام وهبه أستاذ االستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسؤل عن النموذج 
بالكلية منذ بداية عمله بالكلية عام 2017، أن النموذج بدء فعالياته للسنة الرابعة بالكلية بمشاركة المعهد المصرفي المصري التابع 

للبنك المركزي وبنك مصر وبرعاية البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأكدت أن النموذج يهدف إلى تعليم وتثقيف جميع طالب الكلية لجميع العمليات المصرفية والمالية وكيفية االلتحاق بالقطاع 
المصرفي ودوره في االقتصاد المصري، وأيًضا يقدم النموذج زيارات للبنوك علي مدار العام وأيًضا التدريب الصيفي للطالب 

كما يقوم النموذج بترشيح طالب الفرقة الرابعة للعمل بالبنوك المشاركة مع النموذج، ويختتم النموذج فعالياته بتقديم شهادة معتمدة 
للطالب المشاركين بالنموذج من الكلية والمعهد المصرفي، وبنك مصر.

الجدير بالذكر أن نموذج المحاكاة البنكي هي خدمة مجانية لرفع مهارات جميع الطالب بالكلية حيث تبدأ فعاليات االفتتاح رسميًا يوم 
األربعاء 4 نوفمبر ويستمر حتى أبريل المقبل. 
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إعالن نتيجة المقبولين في مدن جامعة عين شمس.. اليوم

اإلثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
 

كشف  مصدر مسٔيول بالمدن الجامعية
 بجامعة عين شمس، عن موعد إعالن نتيجة 
المقبولين من الطالب للتسكين، منوها بأنه تم

 اتخاذ اإلجراءات االحترازية.
وقال المصدر، في تصريحات لـ »صدى البلد

، إن موعد إعالن النتيجة سوف يكون اليوم، اإلثنين
، الموافق 2 نوفمبر، مشيرا إلى أن كل طالب له غرفة خاصة به، وتم اتخاذ االستعدادات الالزمة الستقبال الطالب المقرر ٕاقامتهم 
بالمدن الجامعية، مع تجديد وتطوير كافة المنشآت وكذلك تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان 

سالمة الطالب.

ؤاكد المصدر، انتهاء تلقى طلبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية  للتسكين، وذلك عبر موقع الزهراء.

ؤاعلن الدكتور محمود المتينى، رٔييس جامعة عين شمس، تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، 
حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم  مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركًزا.
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ألسن عين شمس تفتح 575 فصل لمحو األمية في ثماِن محافظات
أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية األلسن بجامعة عين شمس،\

 وصول عدد فصول محو األمية التي تم فتحها بواسطة طالب
 الكلية حتى اآلن في 8 محافظات على مستوى الجمهورية إلى

 إجمالى 575 فصل، يضموا 1620 دارس، في محافظات القاهرة
 والجيزة والقليوبية واإلسكندرية والشرقية ودمياط والمنوفية 

والسويس.

وتأتي تلك النجاحات في إطار ثمار المرحلة الثانية للدعوة 
التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وفق

 توجيهات ورعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، 
وإشراف الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة
 المجتمع وتنمية البيئة، و تنسيق الدكتورة ناهد راحيل، منسق

 ملف محو األمية بالكلية. 

اوأشارت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، إلى دور كلية األلسن بجامعة عين شمس، والتي كانت من أوائل الكليات بالجامعة 
التي أعلنت منذ عام 2015، أنها خالية من األمية، مؤكدة أن محو األمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية 

والصحة و التعليم.

ولفتت إلى أن كلية األلسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، في تنوير 
المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خالل الدورات التدريبية التي دشتنها 

بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، وال تألوا جهدًا في تسخير كافة 
إمكانياتها التعليمية والبحثية في تناول قضايا المجتمع المصري والمساهمة في تنميته، مشددة على أن العمل المجتمعي خارج أسوار 

الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات. 

و أوضحت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المرحلة الثانية تنتهي في يناير 2021، مؤكدة 
على أن المشروع ضرورة قومية وليس اختياري للطالب، و شرًطا من  شروط التخرج.

وأكدت أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على األقل لطالب الفرقة األولى، و ثالثة أشخاص لطالب الفرقة الثانية 
وشخصين لطالب الفرقة الثالثة وشخص واحد لطالب الفرقة الرابعة وذلك في العام الجامعي 2021/2020، كما سيحصل الطالب 

على مكافأة قدرها 250 جنيًها عن كل أمي ناجح، وستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب في العام الدراسي 
التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.
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رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء كلية اآلثار بجامعة عين 
شمس

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا
ً بإنشاء كلية اآلثار بجامعة عين شمس لتحل محل معهد

 الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون والترميم.

وذلك مع عدم االخالل بالمراكز القانونية للطالب بالمعهد.



إنجى على 

سلمى عبد المجيد 


