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انطالق مؤتمر مستقبل منطقة الشرق األوسط - 
رؤية مصر 2030 بجامعة عين شمس اليوم

 األحد 16/أغسطس/2020 - 08:02 ص 
كتب: حسام الفقى  

أعلنت جامعة عين شمس، عن عقد مركز بحوث الشرق األوسط 
والدراسات المستقبلية المؤتمر الدولي »مستقبل منطقة الشرق 

األوسط - رؤية مصر 2030« عبر شبكة اإلنترنت.

التواصل  مواقع  على  للجامعة  الرسمية  الصفحة  وأضافت 
االجتماعي »فيس بوك«، أن المؤتمر سيعقد يومي األحد واإلثنين 
برعاية  المؤتمر  ويقام   2020 أغسطس   17  /  16 الموافق 

الجامعة  رئيس  نائب  الحميد  عبد  نظمي  والدكتور  عين شمس،  جامعة  رئيس  المتيني  محمود  الدكتور 
األوسط  الشرق  بحوث  المركز  مدير  مؤنس  أشرف  الدكتور  وإشراف  إدارة  وتحت  البيئة،  وتنمية  المجتمع  لشئون 

والدراسات المستقبلية .

جدير بالذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس التقى اليوم بشباب المعيدين والمدرسين المساعدين 
الى  باللغة اإلنجليزية« والذى يهدف  الجامعة  المسئولين عن  تصميم وتنفيذ كتيب عن »برامج  بالجامعة  الهندسة  من كلية 

التسويق للبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة.

ومن المقرر أن يتم توجيه الكتيب الذى أشرف على تنفيذه ا.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العالقات الدوليه والتعاون 
األكاديمي بالجامعة، الدكتورة شيرويت األحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون 
الدولى بهندسة عين شمس الى إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي وجميع السفارات من أجل التعريف والتسويق للبرامج 

المختلفة التى تقدمها الجامعة وجذب أكبر عدد من  الطالب الوافدين
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رئيس جامعة عين شمس يشارك في ويبينار علمي دولي
 حول أزمة كورونا 

 الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:50 م 
كتب محمود حسن

تنظم سفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة الهندية نيودلهي، 
في  ،وذلك  ويبينار(   ( كونفرانس  الفيديو  بتقنية  علمية  مناظرة 
تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة من صباح يوم الثالثاء 

المقبل الموافق 18 أغسطس  2020 . 
محمود  الدكتور   العلمية  النقاشية  الحلقة  هذه  في  ,يحاضر 
المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور رانديب  جوليرا 

عميد معهد AIIMS للعلوم الطبية بالهند.

أية  النقاش حول تبادل خبرات الجانبين فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19. و كيفية مواجهة  يدور 
موجات قد تظهر للفيروس و آليات تعامل كال الدولتين في مواجهة األزمة.

ولحضور النقاش عبر تقنية الفيديو كونفرانس يرجى التسجيل عبر الرابط التالي: 
1FAIpQLSdVJcrqN6J3KMMeEeplWqpCY93HuDxisdP0/https://docs.google.com/forms/d/e

m-w/viewform?usp=sf_link-ZLRZYDE2C3
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باللغة اإلنجليزية.. جامعة عين شمس 
تصدر كتيبا عن برامجها الدراسية

 الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:00 م 

لتقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، 
صباح اليوم الخميس، بشباب المعيدين والمدرسين المساعدين من 
عن  كتيب  وتنفيذ  تصميم  عن  المسئولين  بالجامعة  الهندسة  كلية 
التسويق  الى  يهدف  والذى  اإلنجليزية«  باللغة  الجامعة  »برامج 

للبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة. 

التنفيذي  الكتيب ا.د. شهيرة سمير المدير  وأشرف على تنفيذ هذا 
الدكتورة  بالجامعة،  االكاديمي  والتعاون  الدولية  العالقات  لقطاع 

شيرويت االحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولى بهندسة عين شمس.

للبرامج  والتسويق  التعريف  أجل  السفارات من  العالي وجميع  التعليم  بوزارة  الوافدين  إدارة  إلى  الكتيب  هذا  توجيه  وسيتم 
المختلفة التى تقدمها الجامعة وجذب أكبر عدد من الطالب الوافدين.

بالكتيب  الذى بذل من أجل الخروج  بالمجهود  اللقاء  المتيني رئيس جامعة عين شمس خالل  ا. د. محمود  وأشاد 
بصورة تليق بمكانه جامعة عين شمس على المستوى المحلى والدولي.
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عين شمس تطرح برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة.. 
وقيادات الجامعة: نسعى بقوة إلحداث نقلة نوعية للتعليم 

الجامعي الحكومي في مصر
 السبت 15/أغسطس/2020 - 12:30 م 

تنتهج جامعة عين شمس رؤية ورسالة جديدة في التعليم الجامعي 
الحكومي في مصر نحو الجودة  الجامعي  للتعليم  لعمل نقلة نوعية 
على  الريادة  وتحقيق  العالمية  التنافسية  مجال  واقتحام  واالعتماد 
مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ومواكبة توجه دولتنا العريقة 
التنسيق  ماراثون  بداية  مع  ذلك  ويأتي  المستدامة،  التنمية  نحو 
تحت شعار  وذلك   ،2021 الجامعى 2020/  للعام  العامة  للثانوية 
 YOUR GATE TO« الدولية«  الجديدة  المميزة  »البرامج 

.»EXCELLENCE

وقال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، إن الجامعة تقدم حزمة من البرامج 
المميزة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلة البكالوريوس / الليسانس في مختلف المجاالت والتخصصات )البرامج الطبية – 
البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية .......... إلخ(، والتي تواكب 
المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي، وتستهدف تغيير طرق تفكير الطالب لريادة األعمال، وربط 
الخريجين بالواقع االقتصادي واالجتماعي محليًا وعالميًا، وإعدادهم بمواصفات تواكب سوق العمل والوظائف المستقبلية، آخذة في 

االعتبار قواعد الجودة واالعتماد األكاديمي، وملتزمة باإلطار المرجعي للمجلس األعلى للجامعات.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس أن تلك البرامج تقبل طالب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من 
خالل مكتب التنسيق وذلك وفقا لمجموع الكلية المعلن على موقع التنسيق أو وفقا للحد األدنى لقطاع الكلية على مستوى الجامعات 

الحكومية المصرية.

وأوضح أن تلك البرامج المميزة تتيح للطالب تخصصات جديدة من خالل تقديم تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى األكاديمي 
من  عدد  في  شمس  عين  جامعة  من  واألخرى  دولية  أحدهما  أكثر  أو  شهادتين  على  الحصول  عن  فضال  والتطبيق،  والتدريب 
التخصصات، كما يتم تقديم هذه البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا، باإلضافة إلى منح برامج الساعات المعتمدة 
الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس درجة علمية مزدوجة بجميع برامجها المطروحة بالشراكة مع شركاء بألمانيا، إيطاليا 

والمملكة المتحدة- إنجلترا من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، وال يشترط السفر للحصول علي الشهادة المزدوجة.
وأعلن الدكتور عبد الفتاح سعود عن طرح الجامعة 2 برنامج جديد بنظام الساعات المعتمدة أحدهما برنامج »الترجمة المتخصصة 

في اللغة الروسية« بكلية األلسن، والثاني برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية بكلية العلوم.

وعن البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة، فهى كما يلي:
)INTERNATIONAL CREDIT HOURS PROGRAMS )ICHP-

- البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة بكلية الطب )علمي علوم(
EXTENDED MODULAR PROGRAM IN FACULTY OF MEDECINE -
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- برنامج طب االسنان االكلينيكي بكلية طب االسنان )علمي علوم(
CLINICAL DENTAL PROGRAM IN FACULTY OF DENTISTRY -

- برنامج بكالوريوس فارما دي االكلينيكي بكلية الصيدلة )علمي علوم(
PharmaD - Clinical Program IN FACULTY OF PHARMACY -

- برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات )علمي علوم – علمي رياضة(
BIOINFORMATICS PROGRAM IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES -

- برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والمعلومات ) علمي رياضة(
 SOFTWARE ENGINEERING PROGRAM IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION  -

SCIENCES
- برنامج الذكاء االصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات ) علمي رياضة(

Artificial Intelligence program IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES -
- برنامج األوساط الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات ) علمي رياضة(

Digital Multimedia program IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES -
-برنامج األمن السيبرانٍى بكلية الحاسبات والمعلومات )علمي رياضة(

Cyber Security Program IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES -
- برنامج البيوتكنولوجيا الزراعية بكلية الزراعة )علمي علوم(

AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY IN FACULTY OF AGRICULTURE -
- برنامج ادارة الجودة بكلية الزراعة )علمي علوم(

QUALITY MANAGEMENT IN FACULTY OF AGRICULTURE -
- برنامج الزراعة العضوية بكلية الزراعة )علمي علوم(

ORGANIC AGRICULTURE PROGRAM IN FACULTY OF AGRICULTURE -
- برنامج هندسة البناء بكلية الهندسة )علمي رياضة(

Building Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING -
- برنامج هندسة المواد بكلية الهندسة )علمي رياضة(

Materials Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING -
- برنامج هندسة نظم االتصاالت بكلية الهندسة )علمي رياضة(

Communication Systems Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING -
- برنامج هندسة التصنيع بكلية الهندسة )علمي رياضة(

Manufacturing Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING-
- برنامج الطاقة والطاقة المتجددة بكلية الهندسة )علمي رياضة(

Energy and Renewable Energy Engineering IN FACULTY OF ENGINEERING -
- برنامج العمارة وتنسيق المواقع بكلية الهندسة )علمي رياضة(

Landscape Architecture Program IN FACULTY OF ENGINEERING
- برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات بكلية الهندسة )علمي رياضة(

Computer Engineering and Software Systems Program IN FACULTY OF ENGINEERING
-برنامج هندسة الميكاترونيات واالتمتة بكلية الهندسة )علمي رياضة(

Mechatronics Engineering and Automation Program IN FACULTY OF ENGINEERING
- برنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة )علمي رياضة(

Environmental Architecture and Urbanism Program IN FACULTY OF ENGINEERING
- برنامج هندسة البنية التحتية المدنية )علمي رياضة(

تابع 
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Civil Infrastructure Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING
- برنامج اإلسكان والتطوير العمرانى )علمي رياضة(

Housing and Urban Development Program IN FACULTY OF ENGINEERING
- برنامج الترجمة التحريرية والفورية لقسم اللغة االنجليزية بكلية األلسن )علمي – أدبي(

 WRITTEN TRANSLATION & SIMULTANEOUS INTERPRETATION PROGRAM IN ENGLISH IN
.FACULTY OF ALSUN

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية واللغات التطبيقية واألدب )تخصص ترجمة( لقسم اللغة الفرنسية بكلية األلسن. )علمي – أدبي(
 WRITTEN TRANSLATION & SIMULTANEOUS INTERPRETATION , APPLIED LANGUAGES &

.LITERATURE PROGRAM IN FRENCH IN FACULTY OF ALSUN
- برنامج »الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية » بكلية األلسن )علمي – أدبي(

.SPECIALIZED TRANSLATION PROGRAM IN CHINESE FACULTY OF ALSUN
- برنامج »الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية » بكلية األلسن )علمي – أدبي(

.SPECIALIZED TRANSLATION PROGRAM IN RUSSIAN FACULTY OF ALSUN
- برنامج جيوفيزياء البترول بكلية العلوم )علمي علوم – علمي رياضة(

Petroleum Geophysics program IN FACULTY OF SCIENCE
- برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية بكلية العلوم )علمي علوم(

Applied Biotechnology program IN FACULTY OF SCIENCE
- برنامج المواد وعلم النانو بكلية العلوم )علمي علوم – علمي رياضة(

Materials & Nano Sciences Program in Faculty of Science
- برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية بكلية العلوم )علمي علوم(

APPLIED & ANALYTICAL MICROBIOLOGY PROGRAM IN FACULTY OF SCIENCE
اسواق   - - تسويق  برامج )محاسبة وتمويل   : التالية  التخصصات  أحد  االنجليزية في  باللغة  المعتمدة  الساعات  بنظام  الدراسة  برنامج   -

ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات - محاسبة ومراجعة( باللغة االنجليزية بكلية التجارة. )علمي – ادبي(
 CREDIT HOURS SYSTEM PROGRAM IN INGLISH in one of the following specialties: )accounting
 and finance - marketing - markets and financial institutions - Economics - Statistics and Operations

.Research – Accounting & Auditing( IN Faculty of Business
- برنامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة باللغة العربية في أحد التخصصات التالية : )محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق ومؤسسات مالية 

- اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات – محاسبة ومراجعة( بكلية التجارة . )علمي – ادبي(
 CREDIT HOURS SYSTEM PROGRAM IN ARABIC in one of the following specialties: )accounting and
 finance - marketing - markets and financial institutions - Economics - Statistics and Operations Research

.– Accounting & Auditing( IN Faculty of Business
- برنامج الشركة بين جامعة عين شمس و كلية اوشن كاونتي وجامعة كين KEAN االمريكية )ادارة اعمال - محاسبة( ويمنح الخريج 3 

شهادات جامعية معتمدة من جامعة عين شمس وكلية أوشن األمريكية وجامعة كين األمريكية - )علمي – ادبي(
 Program of cooperation with the American University of KEAN AND OCEAN COUNTY COLLEGE IN

)Faculty of Business, in one of the following specialties: )business administration – accounting
- برنامج تصميم النظم التكنولوجية التعليمية باللغتين العربية واالنجليزية )أحد التخصصات التربوية بكلية البنات(

 Designing Instructional Technology Systems program IN FACULTY OF WOMEN FOR ARTS . SCIENCE
.& EDUCATION

- برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات والعلوم االكتوارية بكلية البنات )علمي علوم – علمي رياضة(

تابع 
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 MATHEMATICS AND ACTUARIAL SCIENCE PROGRAM IN FACULTY OF WOMEN FOR ARTS .
.SCIENCE & EDUCATION

- برنامج العلوم البيولوجية التطبيقية بكلية البنات )علمي علوم(
Applied Biological Sciences program IN FACULTY OF WOMEN FOR ARTS . SCIENCE & EDUCATION

كما تنضم كلية الحاسبات والمعلومات لكليات جامعة عين شمس المانحة للشهادات المزدوجة من جامعة إيست لندن – بالمملكة المتحدة.
 خمسة برامج إضافية تنضم التفاقيات الشهادات المزدوجة ببرامج الساعات المعتمدة– بكلية الحاسبات و المعلومات- عين شمس،  الثالثاء 

2020/0٧/2٨
عقد وفد مشكل من أساتذة من الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة وأساتذة من وكالة ضمان جودة التعليم بالمملكة المتحدة مراجعة لبرامج 

الساعات المعتمدة بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك العتماد خمسة برامج لمنح الشهادة المزدوجة.
BSc )Hons( Bioinformatics Technology •

BSc )Hons( Software Engineering •
BSc )Hons( Artificial Intelligence •

BSc )Hons( Cyber Security •
BSc )Hons( Digital Multimedia •

استقبل الوفد الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و 
الطالب، ومن كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات، والدكتورة شيرين راضي، مدير برامج الساعات 
المعتمدة بالكلية، والدكتورة ياسمين عفيفي، مدير التعاون الدولي بكلية الحاسبات والمعلومات، وعن قطاع التعاون الدولي األستاذة 
الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي للقطاع ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع والبيئة، واألستاذ الدكتور مصطفى رفعت، مدير 

إدارة التعاون الدولي ومدير برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة – جامعة عين شمس.

وشهد جلسات لمناقشة اعتماد الخمس برامج وتمت مناقشة تعزيز االتفاقيات الدولية المبرمة وآليات العمل بالبرامج ونظم الجودة والتطوير 
المستمر، وفي نهاية الجلسات قام الوفد بمقابلة أعضاء هيئة التدريس ومناقشتهم في البرامج الممنوحة واستعراض مقترحاته

وعقب ذلك، قام الوفد بجولة افتراضية لجميع المعامل والورش الخاصة بالكلية والمكتبة ولقاء بأعضاء هيئة التدريس ومناقشتهم في أساليب 
التدريس واإلرشاد األكاديمي وعرض مقترحات التطوير ومناقشتها.

المزدوجة كطالب بريطانيين لهم جميع الحقوق والواجبات  للشهادة  المانحة  البرامج  بالذكر أن االتفاقية تنص على معاملة طالب  جدير 
للطالب المسجلين في الجامعة بلندن، ولهم الحق في استخدام الموارد الرقمية والدخول على مواقع الجامعة واستخدام المكتبة اإللكترونية 
وخالفه، ولهم جميع الحقوق عند زيارة الجامعة بلندن وتخفيض للمصروفات إذا قرر أو اختار الطالب دراسة فصل أو أكثر بلندن، ولكن 

السفر ليس إجباريا.
النصوص عليها  الجودة  بمعايير  وااللتزام  والمعلومات بمصر  الحاسبات  بكلية  الدراسة  استكمال  للطالب عند  المزدوجة  الشهادة  وتمنح 

باالتفاقية.
وأشاد الوفد بالنظم المعمول بها وجودة التعليم وأساليب التعلم، وقد تم االتفاق علي محاور التطوير والزيارات المستقبلية ألساتذة من جامعة 

إيست لندن للتدريس والتدريب بالكلية، وذلك لخلق مناخ مماثل لما هو متاح للطالب البريطانيين بلندن.

نائب رئيس  الفتاح سعود،  الدكتور عبد  المتيني،  الدكتور محمود  برئاسة  جامعة عين شمس  إطار حرص  وفي   
مع  الدولية  والشراكات  العالقات  وتطوير  لتوطيد  التجارة،  كلية  قدري، عميد  خالد  والدكتور  والطالب،  التعليم  لشئون  الجامعة 
الجامعات والمؤسسات العالمية، بما يعود بالنفع ألبنائنا الطالب وبهدف إعداد كوادر من الخريجين في مجاالت اإلدارة المختلفة وتطبيقات 
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خاصة  بالخارج،  أو  بالداخل  القطاعات  جميع  في  العمل  سوق  احتياجات  لمواكبة  وقدراتهم  مهاراتهم  وتطوير  والمراجعة  المحاسبة 
المتفوقين على  الطالب  تحفيز  المجتمع، مع  لخدمة  لوظائفهم  أدائهم  في  والتميز  الجودة  لهم  يحقق  وبما  الجنسيات  متعددة  الشركات 

استكمال الدراسة بالبرامج المختلفة للدراسات العليا.

وأوضح الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، أنه تم التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة بواتييه بفرنسا بموجب اتفاقية الشراكة بين 
كلية التجارة - جامعة عين شمس ومعهد إدارة الشركات- جامعة بواتييه بفرنسا في أبريل عام 2000.

وبدأت بقبول عدد ال يزيد على ٥0 طالبا ببرنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة مع توزيع المقررات الدراسية مناصفة بين اللغة 
اإلنجليزية ويقوم بتدريسها أساتذة الكلية واللغة الفرنسية يقوم بتدريسها أساتذة منتدبون من جامعة بواتييه، ومنذ العام الجامعي 2011/2012 

تمت إعادة توزيع المقررات الدراسية بهذا البرنامج.
التجارة  بتدريسها أساتذة كلية  باللغة اإلنجليزية يقوم  المقررات  المقررات وباقي  الفرنسية ألكثر من 60% من  باللغة  الدراسة  وأصبحت 
بجامعة عين شمس مع اإلبقاء على مقرر واحد فقط باللغة العربية لجذب الطالب الوافدين من الدول األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، ومنذ 

العام الجامعي 201٤/201٥ ولتزايد أعداد الراغبين في االلتحاق بالبرنامج تمت زيادة المقبولين إلى ٨0 طالبا.
وأوضح الدكتور خالد قدري أن الدراسة بقسم اللغة الفرنسية نظامية لمدة أربعة أعوام، ومن مميزات الدراسة بقسم اللغة الفرنسية أشار 
األستاذ دكتور خالد قدري أن خريجي هذا البرنامج يحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس )محاسبة أو إدارة أعمال( في 
نهاية السنة الرابعة، كما تمنح جامعة بواتييه، وفقا لنظام التعليم الجامعي بفرنسا شهادة الليسانس في علوم اإلدارة LSG للراغبين من طلبة 
البرنامج بعد اجتياز السنة الثالثة في كلية التجارة بنجاح، باإلضافة إلى اجتياز اختبارات المواد التكميلية التي تنظمها جامعة بواتييه داخل 

القسم بالكلية.
كما تُتيح هذه االتفاقية لطلبة البرنامج الحصول على دبلوم جامعي في اإلدارة DUM من جامعة بواتييه بعد اجتياز السنة الثانية من مرحلة 
البكالوريوس بنجاح، باإلضافة إلى بيان نجاح في نهاية السنة الرابعة، للراغبين من طلبة البرنامج والُمقيدين بجامعة بواتييه، بما يُفيد باجتياز 
السنة األولى لماجستير اإلدارة الممنوح من معهد إدارة الشركات -جامعة بواتييه بعد اجتياز اختبارات المواد التكميلية التي تنظمها جامعة 

بواتييه داخل القسم بالكلية.
بالبرنامج  للمتميزين  تتيح  في 1/10/2019  اتفاقية  على  بالتوقيع  عين شمس،  جامعة  رئيس  المتيني،  محمود  الدكتور  قام  وقد 
الحصول على منح تفوق لحوالي ٥ طالب سنويًا من الطلبة المتفوقين من حكومة فرنسا )منحة ايفل( ومنحة طهطاوي المقدمة من المعهد 
الفرنسي بالقاهرة، وذلك الستكمال الدراسات العليا سواء في جامعة بواتييه أو أي جامعة من جامعات فرنسا في نفس التخصص )ويمثل هذا 

الرقم حوالي 2٥% من إجمالي المنتفعين بهذه المنح على مستوى جمهورية مصر العربية(.
التسجيل للحصول على ماجستير  البرنامج يستطيع  العليا والبحوث، أن خريج هذا  الدراسات  الكلية لشئون  وقد أكدت هيام وهبة، وكيل 
التسويق واالستراتيجيات الممنوح من جامعة بواتييه سواء بالسفر إلى فرنسا أو داخل القسم، حيث إنه نتيجة لنجاح هذه الشراكة قامت 
الوكالة الفرانكفونية بعقد اتفاقية مع جامعة عين شمس يتم من خاللها تقديم الدعم المادي لمعهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه لمنح الراغبين 
من خريجي هذا البرنامج ماجستير التسويق واالستراتيجيات على أن تكون الدراسة في معظمها عن بُعد، باإلضافة إلى عدد محدود من 
المهمات العلمية ألساتذة من جامعة بواتييه تُعقد داخل القسم الفرنسي بكلية التجارة، وذلك لتشجيع الخريجين على استكمال الدراسات العليا 

لمن ال يستطيع تحمل مشقة السفر وتكاليفه.

وقد أوضحت الدكتورة إيمان عبد السالم، المنسق األكاديمى لقسم الدراسة باللغة الفرنسية، أنه استمرارا لتميز الشراكة بين جامعة عين 
شمس وجامعة بواتييه ألكثر من 20 عاًما، قام معهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه بالتوقيع على اتفاقية مماثلة مع كلية التجارة جامعة 
اإلسكندرية عام 200٨ وبدء برنامج الدراسة باللغة الفرنسية بها، مما أتاح لخريجي جامعة اإلسكندرية التسجيل للحصول على ماجستير 

التسويق واالستراتيجيات الممنوح من جامعة بواتييه والدراسة بالقسم الفرنسي بكلية التجارة جامعة عين شمس.
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برنامج جديد بـ«تجارة عين شمس«.. تعرف عليه

11:31 | 2020-8-13
كتب: محمود سعد 

عين  جامعة  ب  التجارة  كلية  عميد  قدري،  خالد  الدكتور  أعلن 
بواتييه  وجامعة  شمس  عين  جامعة  بين  تعاون  ،عن  شمس 
بفرنسا بموجب اتفاقية الشراكة بين كلية التجارة - جامعة عين 
شمس ومعهد إدارة الشركات - جامعة بواتييه بفرنسا في إبريل 
يزيد عن 50  ال  بقبول عدد  بدأت  أنه  إلى  مشيرا  عام 2000، 
طالبا ببرنامج الدراسة باللغة الفرنسية ب كلية التجارة مع توزيع 
المقررات الدراسية مناصفة بين اللغة اإلنحليزية ويقوم بتدريسها 

أساتذة الكلية واللغة الفرنسية يقوم بتدريسها أساتذة منتدبين من جامعة بواتييه.

وأوضح قدري، أنه منذ العام الجامعي 2011/2012 تم إعادة توزيع المقررات الدراسية بهذا البرنامج حيث أصبحت الدراسة 
باللغة الفرنسية ألكثر من 60% من المقررات وباقي المقررات باللغة اإلنجليزية يقوم بتدريسها أساتذة كلية التجارة ب جامعة 
عين شمس مع اإلبقاء على مقرر واحد فقط باللغة العربية لجذب الطالب الوافدين من الدول اإلفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، 

ومنذ العام الجامعي 201٤/201٥ ولتزايد أعداد الراغبين في االلتحاق بالبرنامج تم زيادة المقبولين إلى ٨0 طالبا.

اللغة الفرنسية،  اللغة الفرنسية نظامية لمدة أربعة أعوام، ومن مميزات الدراسة بقسم  وأشار قدري، إلى أن الدراسة بقسم 
موضحا أن خريجي هذا البرنامج يحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس )محاسبة أو إدارة أعمال( في نهاية 
السنة الرابعة، كما تمنح جامعة بواتييه، وفقاَ لنظام التعليم الجامعي بفرنسا شهادة الليسانس في علوم اإلدارة LSG للراغبين 
من طلبة البرنامج بعد اجتياز السنة الثالثة في كلية التجارة بنجاح باإلضافة الي اجتياز اختبارات المواد التكميلية التي تنظمها 

جامعة بواتييه داخل القسم بالكلية.
كما تُتيح هذه االتفاقية لطلبة البرنامج الحصول على دبلوم جامعي في اإلدارة DUM من جامعة بواتييه بعد اجتياز السنة 
الثانية من مرحلة البكالوريوس بنجاح، باإلضافة إلي بيان نجاح في نهاية السنة الرابعة، للراغبين من طلبة البرنامج والُمقيدين 
بجامعة بواتييه، بما يُفيد اجتياز السنة األولى لماجستير اإلدارة الممنوح من معهد إدارة الشركات -جامعة بواتييه بعد اجتياز 

اختبارات المواد التكميلية التي تنظمها جامعة بواتييه داخل القسم بالكلية.

للمتميزين  تتيح  في 1/10/2019  اتفاقية  على  بالتوقيع  عين شمس  جامعة  رئيس  المتيني  محمود  الدكتور  وقام 
ومنحة  إيفل(  )منحة  فرنسا  حكومة  من  المتفوقين  الطلبة  من  سنوياً  ٥ طالب  لحوالي  تفوق  منح  على  الحصول  بالبرنامج 
طهطاوي المقدمة من المعهد الفرنسي بالقاهرة وذلك الستكمال الدراسات العليا سواء في جامعة بواتييه أو أي جامعة من 
جامعات فرنسا في نفس التخصص )ويمثل هذا الرقم حوالي 2٥%من إجمالي المنتفعين بهذه المنح على مستوى جمهورية 

مصر العربية(.

وأكدت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن خريج هذا البرنامج يستطيع التسجيل للحصول 
على ماجستير التسويق واالستراتيجيات الممنوح من جامعة بواتييه سواء بالسفر إلى فرنسا أو داخل القسم حيث أنه نتيجة 
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لنجاح هذه الشراكة قامت الوكالة الفرانكفونية بعقد اتفاقية مع جامعة عين شمس يتم من خاللها تقديم الدعم المادي لمعهد إدارة الشركات 
بجامعة بواتييه لمنح الراغبين من خريجي هذا البرنامج ماجستير التسويق واالستراتيجيات على أن تكون الدراسة في معظمها عن 
بُعد باإلضافة إلى عدد محدود من المهمات العلمية ألساتذة من جامعة بواتييه تُعقد داخل القسم الفرنسي ب كلية التجارة وذلك لتشجيع 

الخريجين على استكمال الدراسات العليا لمن ال يستطيع تحمل مشقة السفر وتكاليفه.

وأوضحت الدكتورة إيمان عبد السالم المنسق األكاديمى لقسم الدراسة باللغة الفرنسية أنه استمرارا لتميز الشراكة بين جامعة عين 
شمس وجامعة بواتييه ألكثر من 20 عاماً، قام معهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه بالتوقيع على اتفاقية مماثلة مع كلية التجارة جامعة 
للحصول على  التسجيل  اإلسكندرية  جامعة  لخريجي  أتاح  مما  بها،  الفرنسية  باللغة  الدراسة  برنامج  وبدء  عام 200٨  اإلسكندرية 

ماجستير التسويق واالستراتيجيات الممنوح من جامعة بواتييه والدراسة بالقسم الفرنسي ب كلية التجارة جامعة عين شمس .
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لجنة جامعة عين شمس لمحو األمية 
في ضيافة الهيئة العامة لتعليم الكبار

 الخميس، 13 أغسطس 2020 - 12:02 م
كتب:مروة فهمى

لجنة جامعة عين  اجتماع  الكبار  لتعليم  العامة  الهيئة  استضافت 
شمس لمحو األمية.

الوعي  لنشر  شمس  عين  جامعة  لجهود  استمرارا  ذلك  وجاء 
د.  رعاية  وتحت   ، كافة  المصري  المجتمع  قطاعات  بين  والعلم 
وتنميه  المجتمع  خدمة  وقطاع  الجامعة  رئيس  المتيني  محمود 
والبناء  المثمر  وبالتعاون  الحميد  عبد  نظمي  ا.د  برئاسة  البيئة 
مع الهيئة العامه لتعليم الكبار برئاسة د. عاشور عمري لإلرتقاء 

بمستوى الفرد في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

وبحضور  البيئة  وترأس االجتماع د.نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
د.عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والسادة وكالء كلية البنات ،التربية واأللسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة أ.د حازم راشد وا.د أميره يوسف وأ.د. يمني صفوت واالستاذ سهيل حمزة األمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة ، د.إسالم السعيد مدير مركز تعليم الكبار ود.نهله جمال أمين مركز تعليم الكبار بالجامعه ومنسقي المشروع بكليات 
الجامعة السبعة للمرحلة االولي ومركز تعليم الكبار ومنسقي الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشروع الدكتوره فاطمة عياد منسق 

الجامعات بالهيئة واألستاذة نورهان السيد مدير عام فرع القاهرة للهيئة العامة لتعليم الكبار .
وأعرب ا.د نظمي عبد الحميد عن سعاده بأستضافة الهيئة العامة لتعليم الكبار للجنة محو األمية بالجامعة

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في اطار تفعيل استثمار طاقات شباب الجامعة وخدمة المجتمع الخارجي وتنميته لمواجهة 
قضية االمية واالرتقاء بالمواطن المصري والتوعية بأهمية محو األميّة كمسألة تتعلق بالكرامة اإلنسانيّة، واحترام حقوق 

اإلنسان، والوصول إلى مجتمعات أكثر إلماماً بمهارات القراءة والكتابة.

وقد ناقش االجتماع نتائج زيارة اللجنة برئاسة أ.د نظمي عبد الحميد لمقار وحدات محو األمية بالكليات المشاركة بالمرحلة 
األولي للمشروع ، وعرض أهم التعليمات التنفيذية لتسجيل الطالب للفصول و اإلعالن عن تدشين قناة مركز تعليم الكبار لبث 

كل ما يفيد الطالب من تنويهات وتدريبات في إطار الحرص علي المعاونة الصادقة من الجامعة ألبنائها.

كما تم عرض من الكليات السبع المعنية بالمشروع وعرض انجاز كل كلية وطرح المعوقات التي تعرقل سير العمل وكيفية 
التغلب عليها .

وأضاف دكتور عاشور بأنة يتطلع بأن يكون هناك مقٌر دائٌم لتعليم الكبار بكل مؤسسة، من مؤسسات الدولة، وقد بدأ يتحقق 
ذلك بتواجد ٧ مقار دائمة لمحو األمية في الكليات المعنية بالمشروع بجامعة عين شمس،
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الجامعات تتأهب لماراثون التنسيق.. 
تجهيز معامل الحاسب اآللي لتسجيل الرغبات.. 

وإجراءات مشددة للحد من »كورونا«
02:46 | 2020-8-16

كتب : محمود سعد 

أزاحت وزارة التعليم العالي ، الستار عن موعد بدء تنسيق المرحلة 
األولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021، 
للشعب الـ«علمي علوم – علمي رياضة – األدبي«، معلنة انطالق 
لمدة  المقبل  السبت  العامة  الثانوية  القبول لطالب  تسجيل رغبات 
أيام، على أن يتم باب غلق تسجيل الرغبات والبدء في تحليل   ٥

الرغبات وإعالن الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

حيث يبدأ طالب المرحلة األولى تسجيل رغبات القبول بالجامعات، بحد أدنى ٤00 درجة فأكثر لطالب الشعبة العلمية أي بنسبة 
9٧.60% فأكثر، بقبول 30٨٥٥ طالبا، الشعبة الهندسية3٨٧ درجة فأكثر أي بنسبة 9٤.٤0% فأكثر بقبول1666٥طالبا، 
الشعبة األدبية32٧.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٧9.90% فأكثر بقبول10216٥ طالبا، اإلجمـالى لطالب المرحلة 1٤96٨٥طالبا.

وأعنلت الجامعات استعدادها الستقبال الطالب عبر معامل الحاسب اآللي خالف التسجيل طوال الـ2٤ ساعة عبر الموقع 
اإللكتروني للتنسيق، واتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا .

وقالت وزارة التعليم العالي ، إنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خالل المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل 
التنسيق مع اتخاذ كافة االشتراطات والتدابير االحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة، وتحقيق أقصي 

درجات التباعد االجتماعي بما يضمن سالمة الجميع.

وتستعرض »بوابة األهرام«، استعدادات جامعات »القاهرة – عين شمس – حلوان« الستقبال ماراثون التنسيق:

جامعة عين شمس :

اعلنت جامعة عين شمس ، عن توفير كافة التجهيزات واالستعدادات الستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل، 
مشيرة إلى تجهيز 13 معمال في خمس كليات هي: )اآلداب – الحاسبات( بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية )امتداد الخليفية 
المأمون( وبكلية الهندسة في )عبده باشا بالعباسية( وبكلية البنات )بمصر الجديدة – الميرغني( وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، أن المعامل مجهزة تماما الستقبال 
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طالب الثانوية العامة إلتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خالل موقع التنسيق اإللكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك 
وفقا لمراحل التنسيق المختلفة )األولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل االغتراب.. إلخ(.

وأضاف سعود، أن معامل التنسيق اإللكتروني تتخذ كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا التي 
تضمن سالمة الطالب وأولياء أمورهم والعاملين، وذلك حرصا على مصلحة الطالب، حيث يتوافر عدد 300 جهاز كمبيوتر بمعامل 
التنسيق لعدم التزاحم وسيدخل الطالب ملتزمين بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات على أال تزيد نسبة اإلشغال بالقاعات عن %2٥ 

من سعة القاعة.

ولفت إلى أنه سوف يتم تقديم خدمة التنسيق اإللكتروني من خالل فريق عمل ذي خبرة في أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة 
الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح واإلرشاد في كيفية 
ترتيب الرغبات للطالب، مع إتاحة أرقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق اإللكتروني للرد على أي استفسارات وكذا إتاحة 

info@students.asu.edu.eg االستفسارات من خالل اإليميل الرسمي ألي استفسارات للطالب

جامعة القاهرة :

خصصت جامعة القاهرة ، مقار كليات الزراعة، والهندسة، والدراسات العليا للبحوث اإلحصائية، الستقبال رغبات الطالب للقبول 
بالكليات مزودة بمئات من أجهزة الحاسب اآللي.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، أنه سيتم توافر المستلزمات التى يحتاجها الطالب أثناء أعمال التنسيق، 
األعلى  المجلس  عنها  يعلن  التي  التسجيل  فترات  التنسيق، خالل  وموقع  اآللى  الحاسب  مع  للتعامل  المؤهلة  الفنية  الكوادر  وكذلك 

للجامعات.
وشدد الخشت، على ضرورة اتباع كافة اإلجراءات االحترازية أثناء عمليات التسجيل للحد من انتشار فيروس كورونا ، للحفاظ على 

سالمة الطالب.

جامعة حلوان :

بتنسيق  العامة  الثانوية  لخدمة طالب  الكمبيوتر،  أجهزة  من  كبير  بعدد  مزودة  اآللي  للحاسب  معامل   ٨ حلوان   جامعة  خصصت 
الجامعات، بخالف التسجيل عبر الموقع اإللكتروني للتنسيق طوال الـ2٤ ساعة.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ، أن المعامل التي تم تجهيزها الستقبال الطالب هى المعمل المركزى بالجامعة ومعمالن 
في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان ومعمالن في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، 
وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أن هذه المعامل مزودة باألجهزة، وسيتم تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية أثناء فترات 

التسجيل للحد من انتشار فيروس كورونا .

تابع 
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»القومى للترجمة« يوقع بروتوكول تعاون مع ألسن عين شمس.. 
على ماذا ينص؟

الجمعة، 14 أغسطس 2020 04:46 م
كتب أحمد منصور

 وقعت الدكتورة عال عادل، مدير المركز القومى للترجمة، 
بروتوكول تعاون مع كلية ألسن جامعة عين شمس، بحضور 
الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية والدكتورة يمنى صفوت 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الترجمة،  فى مجال  الطالب  تدريب  البرتوكول على  وينص 
الكلية  مكتبة  إمداد  البروتوكول  يتضمن  كما  والنشر،  واللغة  الترجمة  مواضيع  فى  وندوات  عمل  ورش  وتنظيم 
مجموعة من إصدارات المركز، مع تقديم تخفيضات خاصة، كما سيتم استعانة المركز  ببعض المصححين اللغويين 
الكلية  عميدة  رشاد  سلوى  الدكتورة  بحضور  البروتوكول  توقيع  تم  حيث  بالجامعة،  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

القراء ضمن مباردة »أريد أن أقرأ هذا  للترجمة طرح استمارة الستطالع رأى  القومى  بالذكر أن المركز  جدير 
الكتاب باللغة العربية«، والتى أطلقها المركز خالل شهر مايو الماضى، حرًصا على مشاركة القراء فى كل ما يتعلق 

بإصدارات المركز الجديدة.

ومبادرة »أريد أن أقرأ هذا الكتاب بالعربية« تتضمن ترشيحات الكتب التى يتمنى القراء ترجمتها الى العربية من 
خالل المركز القومي للترجمة ويشمل هذا جميع اللغات، وتهدف هذه المبادرة لمشاركة القراء مشاركة فعلية في 
اختيار الكتب التي يريدون ترجمتها إلي اللغة العربية، لتواكب ترجمات المركز المقبلة روح العصر وتستقطب جميع 

األعمار والتخصصات .

وقالت الدكتورة عال عادل، رئيس المركز القومى للترجمة، إنه فى الوقت الراهن تتم إعادة هيكلة كاملة لوضع رؤية 
تسوقية لجميع إصدارات المركز، حيث يتم التعرف على الميول الخاصة بالقراء فى الكتب التى يقرؤنها، ليتم تحديد 

التوجهات التى سنتخذها فى ترجمة األعمال الجديدة فى المرحلة المقبلة.
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عميد نوعية عين شمس: 
لجنة متخصصة لتقييم اختبارات القدرات لطالب الثانوية العامة

 السبت 1٥/أغسطس/2020 - 01:٤9 م
كتب: حسام الفقى 

نوعية جامعة  تربية  كلية  السيد عميد  أسامة  الدكتور  أعلن 
عين شمس أنه تم اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية، تزامنا مع 
اختبارات  ألداء  العامة  الثانوية  فى  الناجحين  الطالب  توافد  بدء 

القدرات بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.

البلد:«سوف  تربية نوعية، في تصريحاته لصدى  وأضاف عميد 
بالكلية  بااللتحاق  الراغبين  الطالب  أعداد  في  تزايدا  الكلية  تشهد 

خالل األيام المقبلة منوها بأن االختبارات تسير بشكل هادئ وسط إجرءات احترازية مشددة.

وأكد الدكتور أسامة أن تقييم اختبارات القدرات تتم داخل الكلية من قبل لجنة تضم متخصصين ولكن وفقا للمعايير التي وضعها 
المجلس األعلى للجامعات، موضحا أنه يتم التصحيح في نفس اليوم وترفع النتيجة على الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى 

للجامعات.

وأضاف أن اختبارات القدرات فى التربية الفنية تقيس مهارات اإلبداع والذكاء واستخدام القدرات العقلية والفنية فى الرسم، 
فيما تقيس اختبارات القدرات فى التربية الموسيقية موهبة الطالب فى التمييز بين نغمات الصوت ويكون من خالل آلة موسيقية. 

وتضم اختبارات القدرات للتربية الفنية موضوع عن الرسم بـ 60 درجة والموضوع الثاني عن التصميم ويكون بـ ٤0 درجة 
وبذلك يكون مجموع درجات الطالب 100 درجة.

أما اختبارات التربية الموسيقية تتضمن اختبارين أول واحد لإليقاع بـ ٥0 درجة ونرصد من خالله مدى إمكانية الطالب في 
سماع نغمة معينة وكيفية تأليفها، والثاني هو اختبار للحن السماعي بـ ٥0 درجة يتم الطلب من الطالب إعادة تأدية لحن على 

آلة البيانو بعد سماعه أواًل لمعرفة امتالكه مهارة االستماع أو ال«.
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كشف حرارى على بوابات تربية نوعية عين شمس ألداء 
اختبارات القدرات.. صور

السبت، 15 أغسطس 2020 11:51 ص
كتب محمود راغب

على  مشددة  إجراءات  شمس،  عين  بجامعة  النوعية  التربية  كلية  تشهد 
البوابات ، تزامنا مع إجراء اختبارات الطالب الناجحين فى الثانوية العامة، 

ألداء اختبارات القدرات بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية .
 

 ، البوابات  على  الطالب  على  الحرارى  الكشف  على  الكلية  وحرصت 
والتأكيد على الطالب عدم الدخول بدون الكمامة ، فضال عن تعقيم القاعات الخاصة بإجراءات اختبارات القدرات .

 
ويتواجد عدد من اتحاد الطالب على بوابات الكلية وداخلها ، لمساعده الطالب القادمين ألداء اختبارات القدرات ، فضال عن 

الرد على كثافة استفساراتهم .
 

بها  القبول  يستلزم  التي  للكليات  بالنسبة  العامة  الثانوية  لطالب  القدرات  اختبارات   ، الماضى  السبت  انطلقت  قد  أنه  يذكر 
اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس األعلى للجامعات، 
والتى تتمثل فى كليات اإلعالم، والفنون الجميلة )فنون– عمارة(، والفنون التطبيقية بجامعات )حلوان - دمياط – بنها – بني 
سويف(، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية 
جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي )التربية باإلسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس(، 
وكليات التربية النوعية )الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية(، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، 
وفرعيها )ميت غمر – منية النصر(، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية باإلسماعيلية )شعبة التربية الموسيقية( جامعة 

قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.
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تربية نوعية عين شمس:
 220 طالب تقدموا الختبارات القدرات الفنية والموسيقية

السبت، 1٥ أغسطس 2020 03:00 م
كتب محمود راغب

بجامعة  النوعية  التربية  كلية  عميد  السيد  أسامة  الدكتور  قال 
عين شمس ، انتظام اختبارات القدرات بالكلية بشعبتى التربية 

الفنية والتربية الموسيقية .
لليوم   ، بجامعة عين شمس  النوعية  التربية  كلية   وكشف عميد 
السابع، أنه تقدم حتى اآلن الختبارات القدرات بالكلية 220 طالب 

وطالبة ألداء االختبارات بالكلية بينهم 16٧ طالب بالشعبة الفنية ، و ٥3 طالب بالشعبة الموسيقية ، وذلك حتى نهاية األسبوع 
الماضى .

 وأضاف عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أنه تم عمل فيديوهات توضيحية ونشرها على موقع الكلية توضح 
للطالب موقع الكلية وطريقة الوصول إليها وكيفية أداء اختبارات القدرات واألدوات التى يجب توافرها من الطالب المتقدمين 

االختبارات .
وأكد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أنه يتم اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية خالل استقبال الطالب المتقدمين 

لالختبارات من كشف حرارى ومنع دخول أى طالب بدون كمامة فضال عن تعقيم اللجان بين الحين بين كل لجنة .
ورصد »اليوم السابع« جانب من اختبارات القدرات لشعبة التربية الموسيقية، بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، 
حيث تجرى الكلية اختبارات سمعية واختبارات نغمات على آلة البيانو لقياس موهبة الطالب، بحضور  الدكتور أسامة  السيد 

عميد الكلية . 
وقال الدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون البيئة بتربية نوعية عين شمس وأستاذ البيانو،  االختبار عبارة عن ايقاعات 
معينة بتركيبات معينة يسمعها الطالب ويقوم بترجمتها الطالب وترديدها كما سمعها ، فضال عن اختبار نغمات بالبيانو ، ومن 

خالله يتم الكشف عن موهبة الطالب وهل هناك مشاكل فى النطق أم ال .
بها  القبول  يستلزم  التي  للكليات  بالنسبة  العامة  الثانوية  لطالب  القدرات  اختبارات   ، الماضى  السبت  انطلقت  قد  أنه  يذكر 
اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس األعلى للجامعات، 
والتى تتمثل فى كليات اإلعالم، والفنون الجميلة )فنون– عمارة(، والفنون التطبيقية بجامعات )حلوان - دمياط – بنها – بني 
سويف(، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية 
جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي )التربية باإلسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس(، 
وكليات التربية النوعية )الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية(، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، 
وفرعيها )ميت غمر – منية النصر(، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية باإلسماعيلية )شعبة التربية الموسيقية( جامعة 

قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.
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تسجيل 104 آالف طالب في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات.. 
اإلعالم والفنون الجميلة في المقدمة.. 

األعلى للجامعات يحسم زيادة أعداد طالب الطب 
 السبت 15 أغسطس 2020 12:51 م

كتبت: سمر محمد 

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بـ وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن 
عدد المتقدمين الختبارات القدرات وصل حتى اآلن إلى ما يقرب 
www. التنسيق من 10٤ آالف طالب وطالبة على موقع مكتب 
tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق اإللكتروني 
مستمر في استقبال رغبات الطالب إلجراء اختبارات القدرات، الفتا إلى أن الموقع متاح للطالب خالل الـ 2٤ ساعة، 

باإلضافة إلى معامل الحاسب اآللي بالجامعات.
وأضاف السيد عطا أن طالب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطالب 

الدور األول.
ومن ضمن الكليات التي سجلت أكبر عدد من الطالب في اختبارات القدرات 2020 جاءت في المرتبة األولى كليات 
والتربية  الموسيقية  والتربية  الفنية،  التربية  كليات  ثم  التطبيقية،  الفنون  كليات  ثم  الجميلة،  الفنون  كليات  ثم  اإلعالم، 

الرياضية.
العامة  الثانوية  الستقبال طالب  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  تم  أنه  عين شمس  جامعة  النوعية  التربية  كلية  وأعلنت   

الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية )شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية(.
وتستمر اختبار القدرات لمدة ساعتين ونصف تبدأ الساعة 10 ونصف صباًحا، وتنتهي الساعة 1 مساًء، ويتم التصحيح 

في نفس اليوم.
ومن المقرر أن يرأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبد الغفار، المجلس األعلى للجامعات الحكومية، 
فى أول جلسة بحضور رؤساء الجامعات الحكومية منذ انطالق أزمة كورونا، حيث تعقد الجلسة بكلية الطب بجامعة 
المجلس خالل جلسته األعداد  العامة، حيث يحسم  الثانوية  المرحلة األولى لطالب  تنسيق  لمناقشة  اليوم،  اإلسكندرية، 
البيطرى وأيضا كليات االعالم  الطبيعى والطب  الطب والصيدلة والهندسة واألسنان والعالج  بكليات  للقبول  المقررة 

والعلوم السياسية.
العربية  العامة والشهادات  الثانوية  الجدد من خريجى  الطالب  استيعاب كل جامعة لألعداد من  المجلس مدى  ويناقش 
واألجنبية وطالب الدبلومات الفنية، خاصة فى ظل ارتفاع درجات النجاح هذا العام عن العام الماضى لطالب الثانوية 

العامة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك أصواتا تطالب بزيادة أعداد طالب كليات الطب نظرا الحتياج سوق العمل ألعداد 

أكثر، وهناك آخرون يطالبون بتقليل أعداد طالب الصيدلة والهندسة للعام الدراسى الجديد.
ويتخذ المجلس فى اجتماعه قرارا نهائيا باألعداد المقبولة هذا العام بالقطاعات الطبية والهندسية من أجل انطالق المرحلة 

األولى لتنسيق الجامعات 2020 يوم 22 أغسطس الجارى لطالب الثانوية العامة.
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 مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس يدشن قناة على اليوتيوب 
 الخميس 13 أغسطس 2020 02:40 م 

كتبت: سمر محمد

على  قناة  شمس  عين  بجامعة  الكبار  تعليم  مركز  دشن 
لدمج  شمس  عين  جامعة  بمشروع  خاصة  اليوتيوب 

طالبها في محو األمية.
 

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم كل سبل 
التي  القومية  لمهمتهم  وتسهيالً  األعزاء  لطالبنا  الدعم 

تستهدف رفعة مصرنا وجعلها خالية من األمية.
وتبث القناة كل ما يتعلق بالمشروع من حيث: 

 
1. إجراءات فتح فصول محو األمية، وكيفية جذب األميين للتعلم.

2. الحوافز التي تقدمها الجامعة وهيئة تعليم الكبار للطالب المشاركين في المشروع. 
3. عناوين وأرقام تليفونات إدارات هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية.

٤. اإلجابة عن جميع تساؤالت الطالب الخاصة بالمشروع. 
٥. دورة إعداد معلم الكبار لتأهيل الطالب للتدريس لألميين؛ حيث تتناول الدورة بالصوت والصورة كيفية جذب 

األميين للتعلم، باإلضافة إلى طرق وأساليب تعليم األميين القراءة والكتابة والحساب.
رابط_القناة

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXytolcY1sAANFKEbAk٨LjFIYq6oqJbsz
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36 برنامجا جديدا بنظام الساعات المعتمدة بجامعة عين 
شمس.. تعرف على التفاصيل

21:59 | 2020-8-14
كتب: محمود سعد 

بنظام  جديدا  برنامجا   36 عن   ، شمس  عين  جامعة  كشفت 
بالعام  بها  للقبول   ، العامة  الثانوية  ل طالب  المعتمدة  الساعات 

الدراسي الجديد 2020 – 2021.
القدرات،  اختبارات  أداء  رغبات  تسجيل  الطالب،  يواصل  حيث 
بماراثون تنسيق الجامعات ، على أن يتم بدء المرحلة األولى من 

التنسيق للقبول بالجامعات، األسبوع المقبل.

وتنشر »بوابة األهرام«، أسماء البرامج الجديدة كالتالي:
1.البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة بكلية الطب )علمي علوم(

2.برنامج طب األسنان اإلكلينيكي بكلية طب االسنان )علمي علوم(
3.برنامج بكالوريوس فارما دي اإلكلينيكي بكلية الصيدلة )علمي علوم(

٤.برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات )علمي علوم – علمي رياضة(
٥.برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والمعلومات ) علمي رياضة(

6.برنامج الذكاء االصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات ) علمي رياضة(
٧.برنامج األوساط الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات ) علمي رياضة(
٨.برنامج األمن السيبرانٍى بكلية الحاسبات والمعلومات )علمي رياضة(

9.برنامج البيوتكنولوجيا الزراعية بكلية الزراعة )علمي علوم(
10.برنامج ادارة الجودة بكلية الزراعة )علمي علوم(

11.برنامج الزراعة العضوية بكلية الزراعة )علمي علوم(
12.برنامج هندسة البناء بكلية الهندسة )علمي رياضة(
13.برنامج هندسة المواد بكلية الهندسة )علمي رياضة(

1٤.برنامج هندسة نظم االتصاالت بكلية الهندسة )علمي رياضة(
1٥.برنامج هندسة التصنيع بكلية الهندسة )علمي رياضة(

16.برنامج الطاقة والطاقة المتجددة بكلية الهندسة )علمي رياضة(
1٧.برنامج العمارة وتنسيق المواقع بكلية الهندسة )علمي رياضة(

1٨.برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات بكلية الهندسة )علمي رياضة(
19.برنامج هندسة الميكاترونيات واالتمتة بكلية الهندسة )علمي رياضة(

20.برنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة )علمي رياضة(
21.برنامج هندسة البنية التحتية المدنية )علمي رياضة(
22.برنامج اإلسكان والتطوير العمرانى )علمي رياضة(

23.برنامج الترجمة التحريرية والفورية لقسم اللغة االنجليزية بكلية األلسن )علمي – أدبي(
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2٤.برنامج الترجمة التحريرية والفورية واللغات التطبيقية واألدب )تخصص ترجمة( لقسم اللغة الفرنسية بكلية األلسن. )علمي – 
أدبي(

2٥.برنامج »الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية » بكلية األلسن )علمي – أدبي(
26.برنامج »الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية » بكلية األلسن )علمي – أدبي(

2٧.برنامج جيوفيزياء البترول بكلية العلوم )علمي علوم – علمي رياضة(
2٨.برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية بكلية العلوم )علمي علوم(

29.برنامج المواد وعلم النانو بكلية العلوم )علمي علوم – علمي رياضة(
30.برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية بكلية العلوم )علمي علوم(

31.برنامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة باللغة االنجليزية في أحد التخصصات التالية : برامج )محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق 
ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات - محاسبة ومراجعة( باللغة االنجليزية بكلية التجارة. )علمي – ادبي(

اسواق   - تسويق   - وتمويل  )محاسبة   : التالية  التخصصات  أحد  في  العربية  باللغة  المعتمدة  الساعات  بنظام  الدراسة  32.برنامج 
ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات – محاسبة ومراجعة( بكلية التجارة . )علمي – ادبي(

33.برنامج الشركة بين جامعة عين شمس و كلية اوشن كاونتي وجامعة كين KEAN االمريكية )ادارة اعمال - محاسبة( ويمنح 
الخريج 3 شهادات جامعية معتمدة من جامعة عين شمس وكلية أوشن األمريكية وجامعة كين األمريكية - )علمي – ادبي(

3٤.برنامج تصميم النظم التكنولوجية التعليمية باللغتين العربية واإلنجليزية )أحد التخصصات التربوية بكلية البنات(
3٥.برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات والعلوم االكتوارية بكلية البنات )علمي علوم – علمي رياضة(

36.برنامج العلوم البيولوجية التطبيقية بكلية البنات )علمي علوم(

تابع 
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بدء مناقشة مشاريع التخرج بحاسبات عين شمس.. غًدا
 األحد 16/أغسطس/2020 - 10:00 ص 

كتب: حسام الفقى 

مشاريع  مناقشة   ، شمس  عين  جامعة  ومعلومات  حاسبات  تبدأ 
يوم  تنتهي  وسوف   2020/٨/1٧ الموافق  االثنين  يوم  التخرج 

الخميس الموافق 20/٨/2020

جامعة  لكليات  والمعلومات  الحاسبات  كلية  تنضم  بالذكر  الجدير 
عين شمس المانحة للشهادات المزدوجة من جامعة إيست لندن – 

بالمملكة المتحدة.
 بخمسة برامج إضافية تنضم التفاقيات الشهادات المزدوجة ببرامج الساعات المعتمدة– بكلية الحاسبات و المعلومات- عين 

شمس.

وعقد وفد مشكل من أساتذة من الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة وأساتذة من وكالة ضمان جودة التعليم بالمملكة المتحدة 
مراجعة لبرامج الساعات المعتمدة بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك العتماد خمسة برامج لمنح الشهادة المزدوجة.

BSc )Hons( Bioinformatics Technology •
BSc )Hons( Software Engineering •
BSc )Hons( Artificial Intelligence •

BSc )Hons( Cyber Security •
BSc )Hons( Digital Multimedia •
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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

إعالن نتيجة طالب فرق النقل بحقوق عين شمس.. 
وإعادة تقديم األبحاث للراسبين

 السبت 1٥/أغسطس/2020 - 02:2٧ م

األولى  الفرقة  نتيجة  الحقوق جامعة عين شمس عن  كلية  أعلنت 
انتظام والفرقة الثانية انتظام والفرقة الثالثة انتظام والفرقة الثالثة 

انتساب الشعبة العربي.

الفرقة األولى انتظام 
h t t p s : / / w w w . s e n d s p a c e . c o m / … /

2F٨VI%2Fcsi9oDKvYM9s%MSpFI0mcMj
��الفرقة الثانية انتظام 

2Fn%https://www.sendspace.com/…/dk9eE0yKPoL0acnUFN٤tWniU66R
��الفرقة الثالثة انتظام

https://www.sendspace.com/…/cvEqftKdKtFKkse9AcQbMYuOpptSs٧K٥
��الفرقة الثالثة انتساب

https://www.sendspace.com/filegroup/zZ0nr٨waJVlb1x9VcgVTNw

وأكد الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد الكلية، في تصريحات لـ »صدى البلد« أنه يمكن لطالب فرق النقل إذا رسب أحدهم 
في األبحاث تقديم بحث آخر وفقا لقرارات المجلس األعلى للجامعات.

وقال إنه سوف تم تقييم البحث المقدم من طالب فرق النقل بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر، على أن يكون التقييم طبقا 
للمعايير.
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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

اليوم بدء امتحانات الدراسات العليا في تربية عين شمس 
وسط إجراءات احترازية

 السبت 15/أغسطس/2020 - 09:01 ص 
كتب: حسام الفقى 

بدء  شمس،  عين  جامعة  التربية  لكلية  الرسمية  الصفحة  أعلنت 
وسط  أغسطس،   1٥ السبت،  اليوم  العليا،  الدراسات  امتحانات 

إجراءات احترازية مشددة.

كلية  عميد  العينين،  أبو  ماجد  الدكتور  تصريحات  وبحسب 
اإلجراءات  الكلية  إدارة  اتخذت  شمس،  عين  جامعة  تربية 
األمان  وسائل  بتوفير  وقامت  واألساتذة،  للطالب  االحترازية 

للطالب والمراقبين والكنتروالت، حيث تم اإلعالن عن جداول امتحانات الدراسات العليا دور مايو 2020 النسخة النهائية.

وأكد »أبو العينين«، أنه لن يسمح بدخول الطالب إال بارتداء الكمامات مع اشتراط عدم تبادل األدوات الشخصية بينهم، إضافةً 
إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد االمتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.

التباعد االجتماعي تم إنشاء خيمة  الكلية وتنفيذا لعملية  التربية، أنه حرصا على صحة وسالمة طالب  وأوضح عميد كلية 
مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة االمتحان، كما حرصت إدارة الكلية على 
عدم تجمع الطالب قبل وبعد االمتحانات، باإلضافة إلى عدم السماح  للطالب بتبادل أدواتهم خالل االمتحان منعا النتشار 
العدوى، مع توفير الكمامات للطالب الرتدائها طوال فترة أداء االمتحان، وتعقيم كل لجان االمتحانات بجانب توفير زجاجات 

مياه للطالب.



هـــبـــة ســمــير 

سلمى عبد المجيد 


