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 وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق المركزى 
بجامعة عين شمس 

اإلثنين، 10 أغسطس 2020 10:19 ص

التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد  الدكتور  قليل،  منذ  تفقد 
العالي  التعليم  لوزارة  المركزي  التنسيق  مكتب  العالى،  
والبحث العلمي  بمقره الجديد  بجامعة عين شمس والتى 
من  عدد  استقبله  فيما   ، تاريخها  فى  مرة  ألول  تستضيفه 

الطالب بالجامعة بالورود،
ورافقه فى الجوله، الدكتور السيد عطا رئيس قطاع التعليم 
العالى،  التعليم  بوزارة  التنسيق  أعمال  على  والمشرف 
شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتينى  محمود  والدكتور 
عين  جامعة  رئيس  نائب  سعود  الفتاح  عبد  والدكتور 

شمس لشئون التعليم والطالب.
 

كافة  وتوفير  وتجهيزاتها  الطالب  واستقبال  المكتب  إلدارة  المخصصة  والقاعات  المكاتب  جميع  الوزير   وتفقد 
اإلمكانيات لألزمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل الالئق وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به 

والمترددين علية من أبنائنا الطالب .
 

و التقى الوزير اإلداريين العاملين بمكتب التنسيق، ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للطالب من خالل دعم المكتب 
بأكبر قدر ممكن من األطباء العاملين باإلدارة العامة للشئون الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة 

طبية طارئة.
 

يذكر أنه قد انطلقت السبت الماضى ، اختبارات القدرات لطالب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول 
بها 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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 بالصور | وزير التعليم العالي يتفقد جاهزية مكتب التنسيق 
المركزي بجامعة عين شمس  
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لطالب الثانوية العامة.. جامعة عين شمس تطرح
 برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة

 األحد 09/أغسطس/2020 - 07:14 م 

بدأ ماراثون التنسيق للثانوية العامة للعام الجامعة٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وتنتهج  جامعة عين شمس رؤية ورسالة جديدة في 
التعليم الجامعي لعمل نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر نحو الجودة واالعتماد واقتحام مجال التنافسية 
التنمية  نحو  العريقة  دولتنا  توجه  ومواكبة  والخاصة  الحكومية  الجامعات  مستوى  على  الريادة  وتحقيق  العالمية 

المستدامة، تحت شعار »البرامج المميزة الجديدة الدولية« .
وأعلن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب عن طرح الجامعة )٢( برنامج جديد بنظام 
الساعات المعتمدة أحدهما برنامج » الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية » بكلية األلسن ، والثاني برنامج الميكروبيولوجيا 

التطبيقية والتحليلية بكلية العلوم.
وأضاف الدكتور عبد الفتاح أن تلك البرامج تقبل طالب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من 
خالل مكتب التنسيق فقا 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 والتدريب والتطبيق ، فضال عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما دولية واألخرى من جامعة عين شمس في 
عدد من التخصصات ، كما يتم تقديم هذه البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا ، باالضافة الى 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 .

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 -

- 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(
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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(

 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(

تابع
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.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
- 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(
 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
: )محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق  التالية  التخصصات  العربية في أحد  باللغة  المعتمدة  الساعات  بنظام  الدراسة  - برنامج 

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(
 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

تابع
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 توفد طالب الشهادات المعادلة والثانوية العامة 
على مكتب التنسيق 

اإلثنين، 10 أغسطس 2020 10:16 ص
كتب محمود راغب

العالى  التعليم  لوزارة   المركزى  التنسيق  مكتب  يشهد 
توافد  مرة،  ألول  شمس  عين  جامعة  تستضيفه  والذى 
توجيههم  ويتم  واآلخر  الحين  بين  ما  الطالب  من  عدد 
التنسيق  مكتب  ألماكن  البوابات  على  الموظفين  قبل  من 
للتقدم  الراغبين  للطالب  المعادلة  الشهادات  وأماكن 
للكليات العسكرية، فضال عن توافد عدد كبير من الطالب 

لالستفسار عن اختبارات القدرات .
 

تعليق  إسعاف وطاقم طبى تحسبا ألى حاالت طارئة، فضال عن  تواجد سيارة  المركزى،  التنسيق  ويشهد مكتب 
الفتات إرشادية للطالب، حيث علق مكتب التنسيق عدد من الالفتات اإلرشادية للطالب، بعضها يؤكد على الطالب 

وأولياء األمور بضرورة ارتداء الكمامة الطبية تطبيقا لإلجراءات االحترازية .
 

يذكر أنه قد انطلقت السبت الماضى، اختبارات القدرات لطالب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول 
بها 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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رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: 
لم ندخل فى موجة ثانية من فيروس كورونا 

األحد، 09 أغسطس 2020 10:43 م
كتب أحمد عبد الرحمن 

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة جامعة 
تناقص  في  كورونا  بفيروس  اإلصابات  أعداد  إن  شمس،  عين 
زيادة  يعنى  حالة ال  أو ١5  بحوالي ١٠  والزيادة  يوم،  بعد  يوما 
لم يأت إال من خالل منظومة  األعداد، مضيفا أن نزول األعداد 
كاملة استطاعت أن تحاصر المرض، وبالتالي نعيش فترة جنى 

ثمار المنظومة الناجحة وننصح باالستمرار في اتخاذ كل وسائل الوقاية واتباع اإلجراءات االحترازية.

وتابع، خالل مداخلة هاتفية لبرنامج »مساء دي أم سى«، مع اإلعالمية إيمان الحصرى،: »منقدرش نقول أننا دخلنا 
في موجة ثانية، ألن ذلك يعنى األعداد نقصت خالص وبدأت في التفشى، ألنه لم يحدث«، مردفاً:«المستشفيات تفتح 

وتقفل بشكل متزامن مع عدد اإلصابات«.

وأوضح أنه لو مناطق لم يحدث بها إصابات ال ضرورة أن نخصص مستشفى بالكامل لتولى عالج مرضى كورونا 
ألننا نواجه مشاكلنا الصحية كلها وضرورى أن تكون هناك مستشفيات تستقبل المواطنين في جميع التخصصات.  

وفى سياق أخر، قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة نجحت 
فى تجاوز تحديات كبيرة فى فترة انتشار الفيروس منها امتحانات الثانوية العامة، مطالبا المواطنين اتخاذ التدابير 
االحترازية بقوة للحفاظ على صحتهم، ولقاح كورونا يسير بخطوات سريعة متخطيا تصنيع الدواء، وخالل أسابيع 

سيتم إتاحة اللقاح، وجاهزون النتخابات مجلس الشيوخ بكافة أدوات التعقيم والتطهير.

 وأضاف حسنى، خالل مداخلة تلفزيوني، أنه البد من اتخاذ اإلجراءات االحترازية التالية قبل النزول إلى انتخابات 
مجلس الشيوخ، ومنها ارتداء الماسك وتعقيم قلم اللجنة وبعد مسك الورقة يتم تعقيد األيدى، والبد من ترك مسافة 
كبيرة بينك وبين األخر على األقل متر، ويستحسن أن الشخص الذى تظهر عليه أعراض البرد عليه الاللتزام فى 

المنزل وعدم النزول لالنتخابات.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن أكثر من ١7 تجربة سريرية على لقاحات كورونا، عند وجود 
اللقاح سيتوفر فى العالم كله، وهناك دول ستسبق دوال أخرى فى التصنيع، واللقاح هو الواقى من المرض، والبد 

من وجود دواء لكرونا للشفاء التام منه.



سلمى عبد المجيد 


