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اليوم.. ندوة عن »تداعيات كورونا واإلجراءات االحترازية« 
بجامعة عين شمس

األربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:08 ص

تنظم كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس 
اليوم األربعاء ندوة تحت عنوان » تداعيات فيروس كورونا

 واإلجراءات االحترازية«.

تقام الندوه تحت رعايه محمود المتيني رئيس جامعه عين 
شمس وإشراف نهى سمير دنيا عميد الكلية وذلك بالمدرج

 الكبير بالدور األرضي.

يحاضر بالندوه فريق من وحده مكافحه العدوي بقيادة سامية عبده في تمام الساعه الحاديه عشره والنصف صباحا ألعضاء هيئه 
التدريس وموظفي الكلية.
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أعمال احترافية.. خبراء إعالم يشيدون بمشروعات تخرج طالب 
الصحافة بجامعة عين شمس

األربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
 

نظم قسم علوم االتصال واإلعالم بكلية آداب جامعة 
عين شمس حفاًل لتقييم مشروعات تخرج شعبة

 الصحافة للعام الجامعي 2019/ 2020 ، تحت 
رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس 
وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون
 التعليم والطالب و أ.د مصطفى مرتضى 

عميد كلية اآلداب، وتحت اشراف أ.د هبة شاهين 
رئيس القسم، و د. هبة سيد، المدرس بالقسم 

ود. مريم عادل المدرس بالقسم، بحضور
 عدد من القامات الصحفية البارزة: أحمد سامح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم األسبق، وأ. عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير موقع 
المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف األسبق، وأ. أحمد الرومي رئيس قسم الديسك المركزي وعضو 

مجلس تحرير جريدة روزاليوسف. 

وقد ضمت مشاريع التخرج مجلتي "زودياك" و"دُشمة" تحت إشراف أ. مروة سعيد، أ. نسمة محمد .

وخالل االحتفالية التي شهدت إقباال كبيرا من طالب المجلتين، أكد المحكمون على احترافية األعمال الُمقدمة مما يدل على الجهد 
المبذول من جانب الطالب والهيئة المعاونة بالقسم بتناول موضوعات وأفكار مهمة في المجتمع، إلى جانب اإلنفراد بالحوارات مع 

مختلف الشخصيات العامة والسياسية وكبار المسئولين والوزراء والمشاهير.

وأضاف المحكمون أن طالب صحافة عين شمس كالعادة يبهرون المتخصصين بجرأتهم وكفاءتهم في اختيار موضوعاتهم وقدرتهم 
على تثبيت مكانة خريجي إعالم جامعة عين شمس في سوق العمل كأحد منابع الكوادر اإلعالمية المتميزة في مصر.
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جامعة عين شمس تشارك بقوة في مشروع محو األمية.. وكلية 
التربية تفتح 1600 فصل بالقاهرة الكبرى.. والطالب يشيدون

األربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:30 ص
أصدر مجلس جامعة عين شمس قراًرا 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 جنيًها 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 أن 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 إلى أن 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، األلسن، الحقوق، اآلداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.
قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تشارك بقوة بمشروع محو األمية، وبلغ عدد الفصول 
التي تم فتحها بواسطة طالب الكلية حتى اآلن في 3 محافظات نحو 1600 فصل تضم 6000 دارس في محافظات القاهرة والجيزة 

والقليوبية.
وأضاف »أبو العينين«، في تصريحات لـ«صدى البلد«، أن كلية التربية شاركت بـ 60% من عدد المشاركين على مستوى الجامعة، 

مؤكدا أن محو األمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية إلى جانب محاور التنمية والصحة والتعليم.
وأكد عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، أن المشروع يعد ضرورة قومية وليس اختياريًا للطالب، وشرًطا من شروط التخرج، 
مشيرا إلى أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على األقل لطالب الفرقة األولى، وثالثة أشخاص لطالب الفرقة الثانية 

وشخصين لطالب الفرقة الثالثة وشخص واحد لطالب الفرقة الرابعة وذلك في العام الجامعي 2021/2020. 
وأشار إلى أن الطالب سيحصل على مكافأة قدرها 250 جنيًها عن كل أمي ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية 

نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.
من جانبه قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ان الكلية ملتزمة بجميع قرارات الجامعة، مشيرا إلى 

أن الكلية تشارك بمشروع محو األمية.
وأضاف عميد كلية الحقوق خالل تصريحاته لـ صدى البلد، أن اإلقبال متوسط من قبل الطالب، منوها أن يعتد شرط الحصول على 

شهادة التخرج محو أمية 4 أفراد ومكافأة 250 جنيًها لكل طالب باإلضافة لمنح الطالب 50 جنيًها من الجامعة.
وأعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية األلسن بجامعة عين شمس، وصول عدد فصول محو األمية التى تم فتحها بواسطة طالب 
الكلية حتى اآلن في 8 محافظات على مستوى الجمهورية  إلى إجمالي 575 فصالً، يضموا 1620 دارًسا، في محافظات القاهرة 

والجيزة والقليوبية واإلسكندرية والشرقية ودمياط والمنوفية والسويس.



20
12

ر 
وب

اكت
 3

ء 
بعا

الر
ا

•
•

لالستعالم : اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم – جامعة عين شمس
تليفون وفاكس: 26847827

عمومى الجامعة : ت : 26831231 – 26831417 – 26831474 / داخلى : 126
E-mail: pr@asu.edu.eg

 وتأتى تلك النجاحات في إطار ثمار المرحلة الثانية للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وفق توجيهات 
ورعاية  الدكتور  محمود  المتيني رئيس الجامعة، وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 

وتنسيق د.ناهد راحيل، منسق ملف محو األمية بالكلية.
 

وأشارت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية ،  إلى دور كلية األلسن بجامعة عين شمس، والتي 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 والصحة 

والتعليم، الفتة 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 التي 

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

الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات. 

وأوضحت أ.د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،المرحلة الثانية تنتهي في يناير 2021، مؤكدة على 
أن المشروع ضرورة قومية وليس إختياري 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 في العام الجامعي 2020 /2021 كما سيحصل الطالب على مكافأة قدرها 250 جنيًها عن كل أمي 

ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات  الدراسية نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من 
أربعة دارسين.

وأكد الطالب محمد ربيع طالب بالفرقة الثانية تجارة جامعة عين شمس ان المشروع محو األمية قومي ويحتاج الي مشاركة جموع 
الشعب حتي نتخلص من األمية في مصر بالقريب العاجل .

وأشاد الطالب مصطفى عيد طالب بكلية التربية بدور الجامعة في تقديم مكافآت للطالب الذين يمحون أمية أكثر من 4 أفراد، وهي  
تحمل المصروفات كاملة ودعمهم وتسهيل كل اإلجراءات حتى يتمكنوا فتح أكبر عدد من الفصول. 
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 »CMA« منحة مجانية لـ10 طالب للحصول على شهادة
بـ»تجارة عين شمس«

في إطار التعاون الدولى مع المنظمات
 المهنية العالمية من أجل ربط احتياجات

 سوق العمل وتطوير المقررات الدراسية،
 أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة

 جامعة عين شمس عن حصول 10 طالب
 من الكلية على منحة كاملة مجانية للحصول 

Certified Management على شهادة
 Accountant )CMA( من معهد المحاسبين

 Institute of management االداريين 
Accountants)IMA( بالواليات المتحدة األمريكية
 وذلك لتميز طالب كلية التجارة جامعة عين شمس

 في أداء االختبارات المؤهلة التنافسية للحصول 
على تلك المنحة السنوية.

يذكر أن معهد المحاسبين االداريين بالواليات المتحدة األمريكية المعروف باسم IMA، هو الجهة المانحة لشهادة CMA. ويعد 
IMA المنظمة المهنية الرائدة واألولى على مستوى العالم في مجال المحاسبة اإلدارية. ويضم المعهد أكثر من 100 ألف عضو 
من المحاسبين والمهنيين. وقد تأسيس المعهد عام 1919 بالواليات المتحدة األمريكية- تحت مسمى »الجمعية الوطنية لمحاسبين 
التكاليف«، وقد تم تغيير المسمى فيما بعد إلى »الجمعية الوطنية للمحاسبين«، وفى عام 1991 أصبح المسمى »معهد المحاسبين 

اإلداريين« كما هو حالياً.

ويهدف معهد IMA إلى تنمية مهارات االعضاء وتطوير قدراتهم المهنية لتمكينهم من إدارة مؤسساتهم بشكل أفضل وتحقيق 
التحسين المستمر في األداء
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أعلى معدل حتى اآلن.. تربية عين شمس تفتح 1600 فصل لمحو 
األمية بالقاهرة الكبرى

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 ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية بجامعة عين 
شمس، إن الكلية تشارك بقوة بمشروع محو األمية، وبلغ

 عدد الفصول التي تم فتحها بواسطة طالب الكلية حتى اآلن 
في 3 محافظات نحو 1600 فصل تضم 6000 دارس في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف "أبو العينين"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كلية التربية شاركت بـ 60% من عدد المشاركين على مستوى 
الجامعة، مؤكدا أن محو األمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية إلى جانب محاور التنمية والصحة والتعليم.

وأكد عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، أن المشروع يعد ضرورة قومية وليس اختياريًا للطالب، وشرًطا من شروط التخرج، 
مشيرا إلى أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على األقل لطالب الفرقة األولى، وثالثة أشخاص لطالب الفرقة الثانية 

وشخصين لطالب الفرقة الثالثة وشخص واحد لطالب الفرقة الرابعة وذلك في العام الجامعي 2021/2020. 

وأشار إلى أن الطالب سيحصل على مكافأة قدرها 250 جنيًها عن كل أمي ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية 
نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.
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إعالم عين شمس: مشروعات التخرج تبرز مواهب الطالب

الثالثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:31 م
 

أكدت الدكتورة نسمة محمد بقسم علوم
 االتصال واإلعالم كلية اآلداب جامعة

 عين شمس، أن مشروعات تخرج الطالب
 مهمة للغاية ألنها تبرز مواهب الطلبة. 

وقالت نسمة محمد في تصريحات خاصة
 لـ صدى البلد: "مشروعات التخرج للطلبة

 مهمة للغاية قبل الخروج من الجامعة
 وبداية المسيرة المهنية"، موضحة أن 

مشروعات التخرج تبرز مواهب الطالب وتؤهلهم إلى سوق العمل في المؤسسات الصحفية الكبرى.

وأشارت إلى أن مشروع التخرج "دشمه" يؤكد ادراك الطالب للمخاطر التي تمر بها الدولة كما انه يرفع من الروح الوطنية، ويؤكد 
علي الترابط بين الشعب والجيش والشرطه ويخلد ذكري الشهداء بملحق المنسي.

جاءت هذه التصريحات قبل بدء مؤتمر تكريم شعبة صحافة بقسم علوم االتصال واإلعالم بكلية اآلداب جامعة عين شمس، عن 
مشروعات التخرج لعام 2020، برعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، ود. مصطفى مرتضى عميد الكلية، ود. حنان كامل 

وكيل الكلية. 

ويتواجد مشروعان لشعبة صحافة ، األول يسمى " دشمة " نظًرا لقوة الترابط بين الشعب والقوات المسلحة بجانب ملحق يدعى " 
المنسي " نسبة للشهيد البطل أحمد المنسي، أما الثاني فيسمى " زودياك " نظًرا لرحلة اإلنقاذ التي يحاول الطالب اغتنامها. 



إنجى على 

سلمى عبد المجيد 


