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المتيني: جامعة عين شمس شريك أساسي في تعزيز العالقات 
المصرية اإلفريقية

كتب- جهاد جميل ومصطفى سيد:
قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، 

إن الجامعة
 تساعد في تعزيز العالقات بين مصر وإفريقيا من خالل برنامج
 »رابطة شباب الصفوة األفارقة«، مشيًرا إلى أن هذه الرابطة 

الموجه للطالب األفارقة الدارسين  بالجامعات المختلفة.
وأضاف » المتيني«، في كلمته خالل االحتفالية السنوية الثامنة 

لتخرج الطالب األفارقة المشاركين في برامج رابطة شباب
 الصفوة األفارقة، أن جامعة عين شمس تشارك في  دعم وبناء

 قدرات الشباب من خالل مجموعة من البرامج المتخصصة،
 الفتًا إلى أن ذلك يهدف تعزيز العالقات المصرية اإلفريقية .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس،  أن الجامعة من خالل برنامج »رابطة شباب الصفوة األفارقة« تساعد  في فتح قنوات للتواصل 
بين الطالب األفارقة وزمالئهم المصريين لتنمية

مهاراتهم العلمية والمعرفية، مؤكدًا على استمرار دعم هؤالء الطالب األفارقة وتنمية مهاراتها.
وكان شهد االدكتور محمود المتيني،  رئيس جامعة عين شمس،  االحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطالب األفارقة 

المشاركين في برامج »رابطة شباب الصفوة األفارقة والتي نظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم 
العالقات اإلفريقية بقطاع البحث األكاديمي بمكتبة اإلسكندرية برئاسة  الدكتور مصطفى الفقي،  مدير مكتبة اإلسكندرية.

وذلك بحضور  الدكتور خالد عبد الغفار،  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادية ، السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية والسفير جوزف

مجاك سفير جنوب السودان في مصر واألستاذ الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري للشئون اإلفريقية واألستاذ الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس جامعة اإلسكندرية للشئون اإلفريقية واآلسيوية .

وشهدت االحتفالية هذا العام تخرج أكثر من مائتي طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون 
دول السودان وجنوب السودان وأوغندا وماالوي وجزر القمر، باإلضافة إلى أقرانهم من المصريين.

ويعتبر  برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العالقات اإلفريقية ينظم مجموعة من البرامج األسبوعية التي 
تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجاالت التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجهة 

للشباب المصري واإلفريقي، وهي: »برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل« الموجه لطالب المدارس )13- 18عاًما(، 
وبرنامج »رابطة شباب الصفوة »الموجه لطالب الجامعة، وبرنامج »رابطة شباب الصفوة األفارقة« الموجه إلى الطالب األفارقة 

الدراسين بالجامعات المصرية.
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جامعة عين شمس: منصة إلكترونية طبية لالستفسار عن عالج 
مختلف األمراض

ألربعاء 04 نوفمبر 2020
كشف الدكتور أيمن محمد صالح، نائب رئيس 

جامعة عين شمس لقطاع الدراسات العليا
 والبحث العلمي، أن مجلس الجامعة وضع

 خطة كبرى للتعامل مع حاالت االشتباه و اإلصابة
 واالستفسار حول ما يتعلق بمرض كورونا المستجد 

" كوفيد 19"، للطالب و العاملين وأعضاء
 هيئة التدريس، وذلك في إطار إجراءات الدولة 

المصرية لمجابهة الفيروس .

وأضاف صالح في تصريحات خاصة
 لـ"الوطن"، أن الجامعة خصصت أرقام تليفونات 
لالستفسار وتلقي الشكاوى واإلبالغ المرضي في 

حال االشتباه بكورونا ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة خالل العام  الدراسي، وذلك للتعامل معهم فورا و توجيههم في 
حال تأكد حالة االشتباه، وذلك من خالل تخصيص عدد من األطباء للتعامل معهم وتلقي استفساراتهم، مؤكدا أن مجلس الجامعة 

برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة وجه باالستعداد والتعامل الفوري مع أي حاالت اشتباه بكورونا، موضحا 
أنه تم عمل جدول بتليفونات أساتذة طب صدر، قائال: "لو عضو هيئة تدريس جت له سخونية، يتصل بهم لمعرفة كيفية التعامل".

جامعة عين شمس:  المنصة اإللكترونية تشمل االستفسار عن جميع األمراض و بدون مقابل مادي 
وبشأن الطالب، أوضح نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة خصصت مستشفى الطلبة بعبده باشا للتعامل الفوري مع طالب 
الجامعة و تخصيص أرقام طوارئ المستشفيات بالدمرداش للتعامل مع الطالب تحت أي ظرف سواء كان من خالل تقديم العالج أو 

الكشف أو الحجز في حال المرض أو اإلصابة، مشيراً إلى أن الجامعة ال تحمل الطالب أي تكاليف بشان العالج .

و تابع صالح، أن الجامعة دشننت منذ فترة منصة إلكترونية عبر الشبكة  العنكبوتية "اإلنترنت"، لالستشارات الطبية لمختلف 
المواطنين، ومن خاللها يستطيع الشخص الدخول إليها والتواصل مع الطبيب وفقا لتخصص المرض، مشيرا إلى أن التواصل من 

خالل المنصة بين المريض والطبيب يتم عبر تقنية "الفديو كونفرانس"، مؤكدا أنها متاحة للجميع، وفي كل  التخصصات المرضية، 
موضحا أن المنصة جزء من الخطة التي وضعتها الجامعة للتعامل مع األزمات بما فيها أزمة كورونا المستجد.

وأكد صالح، أن الخدمة العالجية المقدمة عبر المنصة بالمجان لجميع المواطنين واألشخاص، مشيرا  إلى أن الجامعة هي التي 
دشنت المنصة الطبية للكشف واإلستفسارات.  
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شروط التقدم لدبلومات إعداد معلمى وقيادات STEM بتربية 
عين شمس

األربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:39 م
أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس عن مد باب
 STEM التقدم لدبلومات اعداد معلمي وقيادات 

حتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 
وأعلنت الكلية ان العدد محدود وبأسبقية التقدم

 للتسجيل فى الدبلومة المهنية إلعداد المعلم 
 لخريجى األقسام العلمية و الدبلومة المهنية إلعداد

 القيادات لخريجي جميع األقسام.

وقال الدكتور أسعد عبد الخالق وكيل كلية التربية
 للدراسات العليا بأن الدبلومات تتميز بأنها  تؤهل وتعطي االولوية للعمل مباشرة بمدارس STEM وايضا المدارس الدولية 

والخاصة ، كما يمكن لحامل هذه  الدبلومات المهنية  باستكمال دراسة دبلومة خاصة ثم ماجستير وبعدها دكتوراه.
واضاف أن الدبلومتين  تعتمد علي فلسفة جديدة في التدريس وهى التعليم التكاملي وهى نفس الفلسفة التى تتبعها وزارة التربية 

والتعليم في الصفوف االولى كى تصبح لجميع المراحل في المستقبل القريب. 

واوضح الدكتور سعد عبد الخالق  شروط التقدم  الحصول على مؤهل تربوي من احدى  الجامعات المصرية  مع الحصول على 
تقدير جيد و اجتياز اختبار اللغة االنجليزية والحاسب اآللي وشهادة ICDL باإلضافة إلي ملف يحتوي على الشهادات الدراسية و 

صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثه والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

وأعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدم الجامعة فى تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021 
،  حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم  مقارنة بالمركز 667 العام الماضى . وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 

مركًزا.

 و أكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجاالت التصنيف فى مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي: 

في مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152.

وفي مجال اإلكترونيات والهندسة اإلكترونية حققت المركز 371 ، أما في مجال الطب اإلكلينكى فجاءت في  المركز410 و في 
مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا ، ومجال الهندسة حصدت المركز 467 ،  وفي مجال الكيمياء 

جاءت الجامعة في  المركز608 .
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'تداعيات كورونا واإلجراءات االحترازية' ندوة بمعهد الدراسات 
والبحوث البيئية بعين شمس

منذ ساعتين
تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس

 جامعة عين شمس
، وفى اطار خطة التوعية التي تقوم بها الجامعة

 نظمت وحدة مكافحة
 العدوي بمستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون

 مع معهد الدراسات
 والبحوث البيئية وكلية الدراسات العليا للطفولة

 ندوة بعنوان " تداعيات
 فيروس كورونا واالجراءات االحترازية"

 وذلك تحت اشراف
 ا هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا 

للطفولة و الدكتور
 نهي سمير دنيا عميدة معهد الدراسات 

والبحوث 

البيئية و الدكتورة 
سامية عبدة نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوي،

 وبحضور الدكتورة هاله عوض هللا وكيلة معهد البيئة لشئون المجتمع وتنمية البيئة 
والدكتورة راندا كمال وكيلة كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر بالندوه الدكتورة.جيهان فهمي استاذ الكلينيكال باثولوجي ومدير الوحدة المركزية لمكافحة العدوي بمستشفي عين شمس 
التخصصي .

في بداية الندوة رحبت عميد كلية الدراسات العليا والطفولة بالسادة الحضور واكدت ضرورة اتباع االجراءات االحترازية لتفادي 
ازدياد اعداد المصابين وتقليل تداعيات الموجة الثانية من كوفيد 19، كما ابرزت سيادتها عددا من المعايير واإلجراءات الواجب 

اتباعها للوقاية من فيروس كورونا . 

 كما اثنت الدكتوة نهى سمير دنيا عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية علي دور جامعة عين شمس في مواجهه فيروس 
كورونا وتوفير كل االمكانيات الالزمة لحماية الطالب وأعضاء هيئة التدريس وأكدت  علي اهمية االلتزام الكامل باإلجراءات 

االحترازية التي من شأنها ان تقلل من اجتياح الموجة الثانية لكوفيد 19.
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مالبس وحقائب بأسعار رمزية في »بنات عين شمس«

ألربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 03:58 م

افتتحت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات لآلداب 
والعلوم والتربية، اليوم األربعاء، المعرض الخيري الذي 

تقيمه الكلية للمالبس والحقائب واألحذية بأسعار رمزية وبالمجان
وقالت »شلبي«: إن المعرض يأتي في إطار دعم الجامعة

 برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
 للطالب

 وتقديم ما يناسبهم من معروضات، وينظم على هامش الموسم

 الثقافى للكلية.

فيما أوضحت د. أميرة يوسف وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع والبيئة، أن هذا المعرض يقام بصفة دورية المعرض شهد إقبااًل 
كثيفًا من الطالبات، وقد عبرت الطالبات عن سعادتهم بافتتاح هذا المعرض الذي نظم لعدم أيام.
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عميد تربية نوعية عين شمس: انتظام التسجيل لاللتحاق بدورات 
محو األمية

 
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:24 ص

 قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية 
بجامعة عين شمس إن العملية التعليمة تسير بشكل

 إيجابي، وذلك باتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية ضد 
فيروس كورونا المستجد للحد من انتشار العدوى بين الطالب

 وأعضاء هيئة التدريس. 

 وأضاف »السيد« في تصريحات خاصة لموقع صدى
 البلد أنه إلى اآلن لم نكتشف أي حاالت اشتباه بكورونا 

،مشيرا إلى إقبال الطالب للتسجيل في فصول محو األمية وبداية العديد منها في العام الدراسي. 

وأكد » السيد » علي دعم الكلية للطالب من خالل التعاون مع هيئة التعليم العالي للكبار والهيئة المختصة بكلية التربية لمحو األمية، 
موضحا أن الكلية تعمل بنظام محو األمية منذ سنوات كمشروع تخرج لطالب الفرق النهائية وليس بشكل مستجد. 

وشدد عميد كلية التربية النوعية على أهمية التزام الطالب بالتسجيل بالهيئة المختصة بالكلية، الفتا إلى أن االعتراضات إلى يلقيها 
الطالب ماهي إال المعوقات التي يتلقاها كل نظام جديد ستزول مع الوقت. 

  والجدير بالذكر أنه أصدر مجلس جامعة عين شمس، قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من األفراد 
كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص ألربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة 

بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها 250 جنيها نظير محو أمية شخص واحد.

قال الدكتور إسالم السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على 
مشكلة األمية من خالل دمج طالبها في المشروع القومي لمحو األمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم 

الكبار، وتشجيعًا للطالب المشاركين في المشروع.
وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خالل تصريحاته لـ صدى البلد:  قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور  محمود المتيني 

رئيس الجامعة منح الطالب الحوافز التالية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافًزا قدره )250( جنيًها عن كل أمي 
مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضاًل عن )50( جنيًها من الجامعة.

وأكد ان الجامعة  تقوم بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن 
السنة الدراسية الالحقة على قيامه بمحو األمية كحافز إضافي له.

وأشار السعيد الى ان 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، األلسن، الحقوق، اآلداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.
وأضاف أن هذه خدمة مجتمعية تقدم، فالبد أن تشارك كل فئات المجتمع فى القضاء على األمية، الفتا إلى أنه تم وضع خطة لتحفيز 

الطالب بدورهم المجتمعى بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية للطالب.
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دعم 50% من المصروفات للطالب غير القادرين بتربية عين 
شمس.. وخطوات الحصول على دعم صندوق التكافل بكلية 

الهندسة
األربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:14 م

 قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية بجامعة
 عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق اإلجراءات

 االحترازية بكل دقة وصرامة حفاًظا على سالمة الطالب
 مع تطبيق التباعد االجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.

ؤاضاف عميد تربية عين شمس خالل تصريحاته لـ صدي
 البلد، أنه تم  االعتماد علي  تطبيق التعليم الهجين المشترك

 بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة
 بين الطالب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع 

بارتداء الكمامة.
وأكد الدكتور ماجد ان الكلية تقوم بدعم المصروفات للطالب 

غير القادرين من المستويات )الثانية والثالثة والرابعة ( 
بقيمة 50 % من قيمة المصروفات الدراسية باالضافة الي ان يمكن لطالب الفرقة األولي الدعم من الجامعة.

وأشار الدكتور ماجد ابو العينين انه يمكن للطالب الحصول علي الدعم بطريقة بسيطة للغاية وهي ان يقدم البحث الي صندوق 
التكافل االجتماعي الخاص بالكلية.

في سياق متصل قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة  بجامعة عين شمس، إنه من المقرر انتهاء اجراءات الحصول على 
دعم صندوق التكافل االجتماعي للطالب ذوي الصعوبات المادية )للطالب الجدد بالمستوى العام( اليوم »الخميس«، وطالب بقية 

المستويات من السبت 24 أكتوبر وحتي الخميس 12 نوفمبر (.
وأوضح عميد هندسة في تصريحات لـ«صدى البلد«، أن إجراءات الحصول على الدعم خاصة بالطالب الجدد بالمستوى العام فقط، 

وسوف يتم اإلعالن عن خطوات التقديم لبقية المستويات الحقا.
ونستعرض فيما يلي خطوات الحصول على دعم صندوق التكافل بهندسة عين شمس :

1- دخول الطالب علي صفحته والضغط علي 
My services 2- من قائمة My services يختار الطالب 

Financial Aid Request [Takafol 3- ستظهر رسالة للطالب بدفع مبلغ 10 جنيهات في اي منفد فوري لصالح كود 9142 
)كود التبرع لصالح صندوق التكافل(، يقوم الطالب بالدفع ويحتفظ باإليصال 

4- يتوجه الطالب إلى مقر رعاية الشباب بالكلية ويحصل على خطاب للوحدة االجتماعية التي يتبعها طبقًا للسكن 
والستكمال الطلب فإن األوراق المطلوبة هي:

 بحث اجتماعي مرفقًا به األوراق التالية :  صورة بطاقة األب واألم والطالب،مفردات مرتب األب واألم حال كونهما موظفين، 
بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد اآلباء الى المعاش، شهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع،وفي حالة العمل الحر إقرار 

بالدخل موقع من ولى األمر.
 ويتوجه الطالب )في نفس اليوم( لشئون الطالب لتسليم إيصال مبلغ بقيمة 10 جنيهات التي دفعها لصالح كود 9142 6- بعد 

استكمال الطالب لألوراق المطلوبة )خالل اسبوع من تاريخ استالم الخطاب الموجه للوحدة االجتماعية(، يقوم الطالب بتسليم هذه 
األوراق بمقر رعاية الشباب 

ويتم فحص جميع األوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي وإخطار الطالب 
بالنتيجة 

وأوضح أنه حال التظلم لعدم الحصول على الدعم فإنه يحق للطالب الذي تقدم للحصول على الدعم ولم يتم اختياره، أن يتقدم بتظلم 
لمجلس إدارة الصندوق من خالل إدارة رعاية الشباب، خالل أسبوع من إخطاره بعدم اختياره لتلقي الدعم،ويقوم مجلس إدارة 

الصندوق بإعادة فحص ملف الطالب وتقرير ما إذا كان يستحق الدعم من عدمه،ويخطر مجلس إدارة الصندوق الطالب المتظلم 
بنتيجة إعادة فحص أوراقه مع توضيح األسباب التي أدت إلى عدم اختياره.

 شروط الحصول على الدعم:
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· أن يكون الطالب مصري الجنسية 
· أال يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية 

· أال يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل األسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام. 

الخدمات التي يُقدمها الصندوق للطالب  

  • سداد الرسوم الدراسية 
  • دعم مشروع التخرج لطلبة البكالوريوس

  • اإلعانات المادية )في حالة الضرورة(
  • توفير األدوات الهندسية

من جانبه قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق اإلجراءات االحترازية 
بكل دقة وصرامة حفاًظا على سالمة الطالب مع تطبيق التباعد االجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.

ؤاضاف وكيل زراعة عين شمس خالل تصريحات لـ صدي البلد، أنه تم  االعتماد علي  تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم 
المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطالب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.

وأشار إلي فتح باب التقدم لدغم تخفيض المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020_2021 

ؤاقر المجلس األعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدٔا الدراسة بالفصل الدراسي األول يوم 
السبت 2020/10/17، وتستمر لمدة ٔاربعة عشر ٔاسبوًعا تنتهي يوم الخميس 2021/1/21.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول من السبت 2021/1/23 حتى الخميس 2021/2/4، وفقًا لطبيعة الدراسة 
واالمتحانات بكل كلية.

وتبدٔا ٕاجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 2021/2/6 حتى يوم الخميس 2021/2/18، على ٔان تستأنف الدراسة بالفصل 
الدراسى الثانى يوم السبت 2021/2/20، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر ٔاسبوًعا تنتهي في الخميس 2021/6/10، وتجرى 

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خالل شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة واالمتحانات بكل كلية.
 

 

 

 

تابع
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عميد صيدلة عين شمس: انتظام العملية التعليمية ولم نرصد أي 
حاالت كورونا بين الطالب

األربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:06 م

قال خالد ٔابو شنب القأيم بٔاعمال عميد 
كلية الصيدلة جامعة عين شمس

 منذ بداية العام الدراسي الجديد تسير 
العملية التعليمة بشكل منتظم دون اي 
معوقات ولم نرصد اي حاالت كورونا

 بين الطالب مع اتخاذ كافة اإلجراءات 
االحترازية لضمان سالمة الطالب حيث

 تم تقسيم الدفعات ٕالي مجموعات بما يضمن
 تحقيق التباعد االجتماعي بشكل سليم.

ؤاضاف عميد كلية الصيدلة خالل تصريحاته لـ »صدي البلد« ان الكلية  قامت  بالتعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات كما تم 
التنبيه علي الطالب بعدم الدخول دون ارتداء الكمامة باللقاء التعريفي للطالب الجدد ونشر الفتات داخل الكلية .

ؤاشار عميد كلية الصيدلة إلي ٔانه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بحيث يتم الدمج ما بين التعليم عن بُعد والتعليم وجها لوجه لضمان 
سالمة الطالب الجدد و القدامي مٔوكدا ٔان صحة وسالمة طالب الكلية تعد من االولويات التى يتم الحفاظ عليها حتي في المعامل 

حيث يتم الحرص علي تطببق شروط األمان والسالمة.

وكان قد ٔاقر المجلس األعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2021/2020، حيث تبدٔا الدراسة بالفصل الدراسي األول 
يوم السبت 2020/10/17، وتستمر الدراسة لمدة ٔاربعة عشر ٔاسبوًعا تنتهي يوم الخميس 2021/1/21.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول من السبت 2021/1/23 حتى الخميس 2021/2/4، وفقًا لطبيعة الدراسة 
واالمتحانات بكل كلية.



إنجى على 

سلمى عبد المجيد 


