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رئيس جامعة عين شمس يشارك في المؤتمر الدولي األول لدول 
الحزام

شارك محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في المؤتمر
 الدولي

 األول للحزام والطريق - حول التنمية الخضراء، والذي نظمته
 جامعة الشعب الصينية أكبر جامعة حكومية للحزب الحاكم

 بجمهورية الصين الشعبية.
وخالل المؤتمر الذي شارك به ممثلون من مختلف الدول الواقعة 

على خارطة الحزام والطريق والبالغ عددها 64 دولة.
وأكد المتيني في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس على ضرورة

 العمل المشترك لمواجهة مختلف األزمات البيئية وتحديات التنمية 
المستدامة، الفتًا إلى أن الوضع الراهن يضع مسئولية كبرى على األجيال الحالية من أجل ترك بيئة أفضل ألجيال المستقبل.

هذا وقد أفردت وسائل اإلعالم الصينية ومواقع الجامعات تغطية واسعة لمشاركة رئيس جامعة عين شمس في المؤتمر خاصة في 
ظل دخول مبادرة الحزام والطريق عامها السابع.

يذكر أن جامعة عين شمس تعد األولى إفريقيًا والثانية عالميًا التي وقع عليها اختيار جمهورية الصين الشعبية لتكون مقًرا لتأسيس 
مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير.
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جامعة عين شمس تعد لمواجهة المواجة الثانية من كورونا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 07:51 ص
اجتمع  الدكتور عبد الفتاح سعود  نائب رئيس جامعة 

عين شمس لشئون التعليم والطالب والدكتور أيمن صالح
 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بكل
 من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى

  لألنشطة الطالبية، والدكتورة  سامية عبده نائب مدير
 مستشفيات الجامعة والدكتور تامر راضى االستاذ بكلية 
التجارة  والدكتورة هبة شاهين رئيس قسم االعالم بكلية
 االداب ومديرة المركز االعالمى بالجامعة والدكتورة 

غادة ابو الخير  مدير عام االدارة العامة للعالقات العامة 
واالعالم بالجامعة، وذلك لوضع  خطة  احترازية 

لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات
 السيد االستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة 

عين شمس.
وتشمل الخطة اطالق حملة توعوية داخل الحرم الجامعى
 بالتعاون مع عدة جهات منها المجلس االعلى للثقافة ودا

ر االوبرا المصرية تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة والذي شدد  فى تصريحات سابقة على ضرورة االلتزام بكافة 
االجراءات االحترازية للوقاية من خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 1٩" مؤكدا أن الجامعة قد استعدت بالعديد من 

االجراءات  لمواجهة أي خطر قد يحدث خالل العام الدراسي في ظل استمرار انتشار الفيروس.
 وأوضح أ.د عبد الفتاح سعود  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  في  كلمته خالل االجتماع انه البد من التعايش مع 

فيروس كورونا  المستجد ومواجهته من خالل توعية الطالب مضيفا ان الحملة التوعوية الشاملة التى ستطلقها الجامعة ستتضمن 
الطالب والعاملين ومن خاللها سيتم التعرض لتجارب حية من المجتمع الجامعى لمن تم إصابتهم بالفيروس وتعافوا ومدى معاناتهم 

للوصول للتعافى 
واضاف ان الجامعة سوف تقوم بعمل مسابقات صغيرة وجوائز رمزية للطالب والمشاركين وتوزيع T- shirts مطبوع  عليها 

شعار الحملة.
وشدد الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث على ضرورة االلتزام باالجراءات 
االحترازية داخل الحرم الجامعى مضيفا ان الكمامة القماش مناسبة لالماكن المفتوحة والشوارع وان الدولة وفرتها على نطاق 

واسع موضحا ان الجامعة تعمل على تحفيز الطالب علي االلتزام باالجراءات االحترازية وذلك من خالل تنظيم مسابقة على هامش 
الحملة التوعوية الختيار احسن كلية فى استقبال العام الدراسي الجديد . 

واضاف ان الجامعة تولى اهتمام كبير بقطاع الدراسات العليا والنشر الدولى حتى تتمكن الجامعة من احراز  تصنيف دولى متقدم 
يتناسب مع مكانتها العلمية الكبيرة مؤكدا ان الجامعة بصدد عقد مسابقة للنشر بعنوان التسويق البحثى للتسويق للكورسات المتوفرة 

لدى الجامعة والتى تتيح للباحث خدمة المراجعة لالبحاث الدولية .

وأضافت االستاذة الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات الجامعة أنه تم تنظيم حمالت توعوية داخل الجامعة، للطالب 
والموظفين، من خالل فريق مكافحة العدوى بمستشفيات كلية الطب، مشيرة إلى أنه تم  توزيع  منشورات توعوية على الطالب 

والموظفين  حول الفيروس وكيفية تجنب اإلصابة به.

وصرحت الدكتورة غادة ابوالخير مدير عام اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم أن فريق العالقات العامة بالجامعة سوف 
يشارك فى الحملة التوعوية التى تنظمهات الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدة ان العمل على ارض الواقع 

داخل الحرم الجامعى اكثر تاثير على وعى الطالب من  الحمالت المنتشرة عبر وسائل وسائل التواصل االجتماعى .
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وكالء جدد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:0٩ م
 

أصدر الدكتور محمود شوقي المتيني 
رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتعيين الدكتورة 
هالة إبراهيم عوض هللا أمين، وكيال لمعهد الدراسات 
والبحوث البيئية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 

وذلك اعتبارا من 24 اكتوبر 2020 وحتى بلوغ السن 
القانونية.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة ريهام رفعت محمد 
عبد العال، وكيل للمعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 24 /10/ 2020 ولمدة ثالث سنوات.

وقرارا بتكليف الدكتورة حنان السيد عبد القادر زيدان االستاذ المساعد بالمعهد باعمال رئيس مجلس قسم العلوم التربوية واإلعالم 
البيئي بالمعهد، اعتبارا من نفس التاريخ ولمدة عام.
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تعرف على جدول استالم اسطوانات الكتب االلكترونية للفرقة 
األولى بـ جامعة عين شمس

ننشر جدول استالم اسطوانات الكتب االلكترونية
، لطالب الفرقة األولى المقيدين بجامعة عين شمس العام 
الدراسي 2020-2021، وذلك عقب إعالنها رسمياً على

 الصفحة الرسمية بموقع التواصل االجتماعي “فيس بوك”،
 كي يتمكن الطالب من التعرف على المواعيد المحددة حسب

 كل قسم في كل كلية على حدة، مع التشديد على مراعاة االلتزام
 بكافة اإلجراءات االحترازية والوقائية الموصى بها للحفاظ على

 سالمة وأمن الطالب من عدوى فيروس كورونا المستجد.

القضاء على استغالل أصحاب المكتبات والمذكرات للطالب
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس 

لشؤون التعليم والطالب، أنه يقرر تسليم الطالب اسطوانات الكتب االلكترونية للمنهج المقرر الفصل الدراسي االول 2021-2020 
كامالً، على مدار األسبوع الجاري كله اعتباراً من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة 1 ظهراً، في أماكن مختلفة لكل قسم.

وأشار “سعود” إلى أنه بتلك الطريقة يتم القضاء على استغالل أصحاب المكتبات والمذكرات للطالب، وعدم اضطرار الطالب 
لشراء المذكرات بمبالغ مهولة والحصول على المنهج كامل من خالل تلك االسطوانات، موضحاً أن جامعة عين شمس انتهت 

بالفعل من تجهيز وإعداد المقررات للكليات النظرية اآلتية: “اآلداب– الحقوق– التجارة– التربية– البنات”.

جدول استالم اسطوانات الكتب االلكترونية للفرقة األولى
ومن خالل هذا المقال يحرص موقع صباح مصر، على نشر وتقديم جدول استالم اسطوانات الكتب االلكترونية للفرقة األولى 
بجامعة عين شمس، والتي تتضمن أيضاً اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب، كي يتمكن من الدخول على المنصة 

التعليمية الخاصة به، إضافة إلى كل كل المعلومات عن الروابط المواقع التعليمية.
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اليوم.. ندوة بعنوان »اإلعداد للعمل بالسلك الدبلوماسي« بألسن 
عين شمس

 
األحد 08/نوفمبر/2020 - 07:46 ص

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية األلسن 
جامعة عين شمس، لتنظيم أولى ندواته الثقافية للعام

 الدراسي 2021/2020، بعنوان »اإلعداد للعمل بالسلك
 الدبلوماسي«، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح

 اليوم األحد بقاعة مؤتمرات الكلية، مع االلتزام بكل اإلجراءات
 والتدابير االحترازية.

وأكدت سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية تعمل على 
االستفادة بكافة الخبرات العملية من المتخصصين في كافة

 المجاالت؛ لتقديمها للطالب بما يتوافق مع متطلبات الخدمات
التعليمية وتأهيل الطالب لسوق العمل مبكًرا، مؤكدة على أن طالب األلسن معنى بدراسة اللغات األجنبية إلى جانب العديد من 

الشئون الثقافية العالمية ليتمكن من أداء واجبة في نقل الحضارات المختلفة من وإلى دولتنا العريقة.
وأشارت يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على أهم النقاط الواجب 

توافرها للعمل في مجال السلك الدبلوماسي.
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عميد علوم عين شمس: وفرنا إنترنت للطالب وخفضنا 
المصروفات للتكافل االجتماعي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 0٩:00 م
 قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس،
 إن الكلية مع بداية العام الدراسي وضعت خطة متكاملة لسير

 العملية التعليمية بشكل إيجابي، وفي  وجود استثناءات، كموجة
 كورونا أخرى، وذلك باتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية للحد

 من انتشار العدوى. 

واوضح »رجاء » في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان الكلية
 مستعدة الستقبال اي موجة جديدة من خالل التعليم االونالين من المنازل،

 وذلك بعد االتفاق مع شركة ميكروسوفت لتنظيم »موديولز »
 لرفع المقررات الدراسية بالمنصات االلكترونية، الفتا الي

 ان الكلية تعمل بالشكل االول للحفاظ علي صحة لطالب واهاليهم. 
واكد عميد علوم عين شمس ان الكلية تعمل علي مساعدة الطالب غير القادرين للحصول علي االنترنت، ودفع المصروفات، 

من خالل التكافل المادي، مشيرا إلي أن نائب رئيس الجامعة الدكتور محمود سعود » يقوم بشحن رصيد للطالب، على حسابه 
الخاص لمساعدة الطالب مثل والدهم.

     
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس قال إنه تم وضع خطة محكمة استعدادا الستقبال طالب 

الفرق النهائية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات بالمعمل المركزي بالكلية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية العلوم أنه تم تكليف المعمل المركزي الخاص بالكلية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات من الكحول اإلثيلي 
وكحول جيل لمواجهة فيروس كورونا، منوها أنهم سيدأون غدا األحد في تصنيع كميات الستقبال طالب الفرق النهائية لتأدية 

امتحاناتهم في أمان.

وأشار الدكتور محمد إلى أن الكلية توفر كميات كبيرة من المطهرات إذا تم طلب مطهرات من كليات جامعة عين شمس، موضحا 
أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سالمة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، باإلضافة إلى دور المعمل المركزي 

الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة.
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علوم عين شمس: امتحانات الميدتيرم األسبوع القادم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:01 م
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين 

تعرف على جدول استالم اسطوانات الكتب االلكترونية 
للفرقة األولى بـ جامعة عين شمس شمس 

ان الكلية تستعد بامتحانات الميد تيرم باالسبوع الرابغ من بداية 
العام الدراسي وذلك بالتقسيم اسبوع المتحانات العملي واخر
 المتحانات النظري ذلك باتخاذ كافة االجراءات االحترازية 

واضاف« رجاء »  في تصريحات خاصة لموقع » صدي البلد 
» ان كلية العلوم اولي الكليات التي طبقت الحجر الصحي الراق 
امتحانات الفرق النهائية الي ان اتخاتها الجامعة الية عمل تطبق 

علي كافة الكليات وذلك للحفاظ علي صحة المصحح لتلك االوراق 

واكد عميد كلية علوم ان الكلية تستخدم امتحانات البابل شيت والتصحيح االلكتروني الفتا الي صعوبة استخدام االمتحانات االون 
الين بشكل كامل لعدم توفر بنيتها التحتية بشكل كامل وذلك لنظمها الخاص لتعرف علي هوية الطالب لضمان اداء االمتحان  

اوالجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إنه تم وضع  خطة محكمة استعدادا الستقبال 
طالب الفرق النهائية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات بالمعمل المركزي بالكلية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية العلوم أنه تم تكليف المعمل المركزي الخاص بالكلية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات من الكحول اإلثيلي 
وكحول جيل لمواجهة فيروس كورونا، منوها أنه يوم األحد القادم سوف نبدأ في تصنيع كميات الستقبال طالب الفرق النهائية 

لتأدية امتحاناتهم في أمان.

وأشار الدكتور محمد إلى أن الكلية توفر كميات كبيرة من المطهرات إذا تم طلب مطهرات من كليات جامعة عين شمس، موضحا 
أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سالمة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، باإلضافة إلى دور المعمل المركزي 

الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة



إنجى على 

سلمى عبد المجيد 


