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صور .. وزير التعليم العالى يزور مكتب التنسيق المركزى..
 كشف حرارى ومنع الدخول بدون الكمامة وطاقم طبى تحسبا ألى طارئ.. 

خالد عبد الغفار: انطالق المرحلة األولى للتنسيق 22 أغسطس.. 
والمنظومة ستعمل إلكترونيا 

اإلثنين، 10 أغسطس 2020 04:52 م
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد

والذى  العالى،  التعليم  لوزارة  المركزى  التنسيق  مكتب  شهد 
مكثفة  استعدادات  مرة،  ألول  شمس  عين  جامعة  تستضيفه 
إجراءات  المركزى،  المكتب  يشهد  حيث   ،2020 لتنسيق 
مشددة من قبل األمن والشرطة النسائية وتركيب بوابات كاشفة 
على  والتأكيد  الطالب،  على  حرارى  وكشف  المعادن،  عن 

ارتداء الكمامة قبل الدخول.
وخصص مكتب التنسيق المركزى شبابيك خاصة بطالب الشهادات 
خصص  فيما  العامة،  الثانوية  بطالب  خاصة  وشبابيك  المعادلة، 
المكتب استراحات وأماكن انتظار ألولياء األمور ووضع عالمات 

إرشادية لوقوف الطالب للتأكيد على التباعد االجتماعى.
ومع الساعات األولى لصباح اليوم، توافد عدد من الطالب ما بين 
الحين واآلخر على مكتب التنسيق، ويتم توجيههم من قبل الموظفين 
المعادلة  الشهادات  وأماكن  التنسيق  مكتب  ألماكن  البوابات  على 
عدد  توافد  عن  فضال  العسكرية،  للكليات  للتقدم  الراغبين  للطالب 

كبير من الطالب لالستفسار عن اختبارات القدرات.
ويشهد مكتب التنسيق المركزى، تواجد سيارة إسعاف وطاقم طبى 
تحسبا ألى حاالت طارئة، فضال عن تعليق الفتات إرشادية للطالب.
وعلق مكتب التنسيق عدد من الالفتات اإلرشادية للطالب، بعضها 
يؤكد على الطالب وأولياء األمور بضرورة ارتداء الكمامة الطبية 

تطبيقا لإلجراءات االحترازية.
بالنسبة  أنه  العالى،  التعليم  لوزارة  المركزى  التنسيق  مكتب  وأكد 
لطالب السنوات السابقة الراغبين فى التحويل من معاهد أو جامعات 
الدراسى، وأن  التسلسل  به  بيان حالة موضحا  توافر  خاصة يجب 
الطالب مقيد وله حق القيد بالعام الدراسى 2020 - 2021 ، ويكون 
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معتمد بختم الشعار، وصورة من استمارة النجاح، وصورة من شهادة 
الميالد.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه بالنسبة للطالب الحاصلين على الثانوية 
العامة عام 2019، الذين يرغبون فى عمل اختبارات القدرات عليهم 
التوجه مباشرة لعمل االختبارات عن طريق الكلية وليس مكتب التنسيق.
وأكد مكتب التنسيق أنه بالنسبة لطالب الثانوية األزهرية هذا العام سوق 

يتم تحديد ميعاد لهم عقب نتيجة المرحلة الثالثة لطالب الثانوية العامة
وفى أولى جوالته بمكتب التنسيق، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير 
التعليم العالى، مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي  بمقره الجديد  بجامعة عين شمس والتى تستضيفه ألول مرة فى 

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

جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب. 
المكتب  إلدارة  المخصصة  والقاعات  المكاتب  جميع  الوزير  وتفقد 
على  لالزمة  اإلمكانيات  كافة  وتوفير  وتجهيزاتها  الطالب  واستقبال 
يحقق  وبما  الالئق  بالشكل  التنسيق  مكتب  لظهور  المستويات  جميع 

مصلحة جميع العاملين به والمترددين علية من أبنائنا الطالب. 
الخدمات  وتابع  التنسيق،  بمكتب  العاملين  اإلداريين  الوزير  والتقى 
الصحية المقدمة للطالب من خالل دعم المكتب بأكبر قدر ممكن من 
األطباء العاملين باإلدارة العامة للشئون الطبية ليكونوا فى حالة تأهب 

دائم للتعامل مع أى حالة طبية طارئة. 
وفى كلمته كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن من 
المرتقب انطالق المرحلة األولى للتنسيق يوم 22 أغسطس الجارى بعد 
انتهاء اختبارات القدرات. وأضاف وزير التعليم العالى، خالل جولته 
بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالي بجامعة عين شمس، أنه 
يتم التأكيد على التباعد االجتماعى وارتداء الطالب الكمامة قبل دخول 
مكتب التنسيق. وتابع وزير التعليم العالى، أنه ال داعى أن يأتى الطالب 
لمكتب التنسيق، فمنظومة التنسيق تعمل إلكترونيا، وعلى الطالب الذين 

لم يتوفر لهم أى وسيلة إلكترونية التوجه ألقرب جامعة له. 
وأكد وزير التعليم العالى قائال :«معندناش شكوى واحدة من أى جامعة 
الجامعات  خاضتها  ملحمة  يعكس  ما  وهو  النهائية  الفرق  بامتحانات 

المصرية بأعضاء هيئة التدريس.
 وأشار وزير التعيلم العالى إلى أنه تم تجهيز مكتب التنسيق بالكامل فى خالل أسبوعين وتسخير كافة اإلمكانيات المادية والبشرية 

ليليق مكتب التنسيق باستقبال طالبنا.

تابع



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

 صور.. وزير التعليم العالى يتفقد مسرح جامعة عين شمس 

اإلثنين، 10 أغسطس 2020 10:50 ص
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد

 ، العالى  التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد  الدكتور  قليل،  منذ  تفقد 
الشباب  رعاية  بمبنى  تطويره  بعد  عودة  محمود  الدكتور  مسرح 
والصالة  الجامعية  المدينة  ملعب  تفقد  كما  شمس،  عين  بجامعة 

المغطاة، حيث اعمال التنسيق الخاصة بطالب الثانوية العامة .
 

لوزارة  المركزي  التنسيق  بمكتب  الوزير  جولة  جالل  ذلك  جاء 
التعليم العالي والبحث العلمي  بمقره الجديد  بجامعة عين شمس، 
من  عدد  استقبله  فيما  تاريخها،  فى  مرة  ألول  تستضيفه  والتى 

الطالب بالجامعة بالورود .
 

رافق الوزير فى الجولة، الدكتور السيد عطا رئيس قطاع التعليم 
والمشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى، و الدكتور 
محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح 

سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب.
 

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

يحقق مصلحة جميع العاملين به والمترددين علية من أبنائنا الطالب .
 

والتقى 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.

 
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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وزير التعليم العالي: اعتماد نظام التعليم الهجين 
في الجامعات العام المقبل 

 اإلثنين 10 أغسطس 2020 01:34 م
أحمد الديب

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى 
عين  بجامعة  الجديد  الرئيسى  التنسيق  مكتب  مقر  اليوم  صباح 

شمس.
الالزمة  االحترازية  اإلجراءات  اتباع  ضرورة  الوزير  وأكد 

لضمان سالمة الطالب وأسرهم.

وشدد الوزير على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد االجتماعي والتطهير وتنفيذ اإلجراءات الوقائية الالزمة خالل 
عملية استالم األوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطالب وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل إلكتروني بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سالمة الجميع، كما تم 
تجهيز مقر الستقبال الطالب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب ألقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود 

أى استفسارات أو طلبات.

كما أكد الوزير أن مقر التنسيق الرئيسى فى أتم جاهزيته الستقبال جميع الطالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 
وكذلك الشهادات المعادلة، وخالل جولته تفقد المكاتب والقاعات المخصصة الستقبال الطالب، واطمئن على توفير الترتيبات 

والتجهيزات الالزمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطالب وأسرهم.
واشار الى أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.

تمثله مرحلة دخول  لما  الوزارة  تقدير  وتلبية طلباتهم، مؤكدا  فيها  والتحقيق  المواطنين  لمشاكل  واستماعهم  بتفهمهم  واشاد 
الجامعة من أهمية وخصوصية لألسرة المصرية. 

وأكد الوزير أن االنتهاء من استعدادات التنسيق يأتى استكماال للجهد الكبير الذى بذلته منظومة التعليم الجامعى بكل مؤسساتها 
فى إتمام العام الدراسى السابق بنجاح.

ولفت إلى أن غرفة العمليات المسؤولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس األعلى للجامعات، مازالت تتابع عن كثب 
مهمة اجتياز طالب الفرق النهائية المتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح.

واشار إلى الدولة المصرية نجحت فى تجاوز أزمة كورونا فى مجال التعليم والتعليم العالي من خالل ضمان سير العملية 
التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطالب. 

العام  الجامعية وبدء  بالمدن  بالكامل، وحتى تسكين الطالب  التنسيق  الجهود حتى االنتهاء من عملية  وأكد استمرار متابعة 
الدراسي القادم. 
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وأشار الدكتور عبد الغفار إلى تجهيز خطة العام الدراسى الجديد 
والتى تعتمد على نظام التعليم الهجين لزيادة االعتماد على التعليم 
دراسة  تتطلب  التى  الدراسية  التخصصات  ومراعاة  بعد،  عن 

عملية.
ولفت إلى أنه تم تخصيص ٤.٨ مليار جنية لتطوير البنية التحتية 
جائحة  عن  نتجت  التي  التداعيات  وأن  للجامعات  التكنولوجية 
الكورونا اكدت على اهمية االنتهاء من هذه الخطة فى أقرب وقت، 
العام مرتفعة عن  العامة هذا  الثانوية  موضحا أن مجاميع طالب 

العام الماضي.

ورافق الوزير خالل جولته الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ايمن عاشور نائب الوزير لشئون 
الجامعات والدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس االعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة السيد عطا رئيس 

قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق.

تابع
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وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق المركزى 
بجامعة عين شمس 

 اإلثنين، 10 أغسطس 2020 - 02:48 م
كتبت: مروة فهمى 

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

الطالب بالجامعة بالورود.
عين  جامعة  رئيس  المتينى  د.محمود  الجوله،  فى  رافقه 

العالى  التعليم  وزير  نائب  عاشور  أيمن  والدكتور  شمس، 
لشئون الجامعات والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب والدكتور 

السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى.
وتفقد الوزير جميع المكاتب والقاعات المخصصة إلدارة المكتب واستقبال الطالب وتأكد من تجهيزاتها وتوفير كافة 
اإلمكانيات الالزمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل الالئق وبما يحقق مصلحة المترددين عليه 

من الطالب .
وأشاد عبد الغفار بمقر مكتب التنسيق بجامعة عين شمس ووصفه بـ«الملحمة«، حيث نجحت جامعة عين شمس فى 
تسخير كل اإلمكانيات المادية واالنشائية وفى وقت قياسي للخروج بمكتب تنسيق يليق بأستقبال أبنائنا الطالب الجدد.

وأكد أن الجامعة اتبعت كل اإلجراءات االحترازية والوقائية الالزمة لضمان سالمة الطالب المتقدمين.
والتقى الوزير خالل جولته التفقدية باإلداريين العاملين بمكتب التنسيق، وتابع 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.

من جانبه أعرب د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عن تقديرة لثقة وزير التعليم العالي في إختيار جامعة 
عين شمس لتكون مقرا لمكتب التنسيق المركزى لهذا العام، مؤكدا حرص الجامعة على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق 

على النحو الالئق بالوزارة ومكانة الجامعة

ووصف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب مكتب التنسيق المركزى بجامعة 
عين شمس هذا العام بالمثالي، حيث نجحت الجامعة خالل فترة وجيزة فى تجهيز مكتب تنسيق يليق الستقبال طلبة 
لضمان سالمة  التنسيق  بمكتب  االحترازية  اإلجراءات  كل  اتخذت  الجامعة  ادارة  أن  إلى  مشيرا  العامة،  الثانوية 

الطالب.
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انتظام امتحانات الدراسات العليا بألسن عين شمس
 اإلثنين 10/أغسطس/2020 - 08:09 م 

كتب حسام موافى  

انتظمت لليوم الثالث على التوالي امتحانات الدراسات العليا 
أ.د.محمود  رعاية  تحت  شمس،  عين  جامعة  األلسن  بكلية 
المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس 
الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.سلوى رشاد 
عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا و البحوث.

وتفقدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، لجان 
االمتحانات للتأكد من استقرار أعمال االمتحانات وفق قواعد التباعد اإلجتماعي وفق التدابير اإلحترازية التى أقرتها 

الجامعة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

والماجستير  الدبلوم  مراحل  في  امتحاناتهم  طالب   13٤ يؤدي  أنه   إلى  الكلية،  عميد  رشاد  أ.د.سلوى  وأشارت 
اإلجراءات  بها  اتخذت  االمتحانات  إلجراء  القاعات  من  عدد  الكلية  ووفرت  المختلفة،  الكلية  ألقسام  والدكتوراة 
االحترازية بحيث ال يزيد عدد الطالب في القاعة عن 12 طالبا، ويتم قياس درجة الحرارة لكل طالب عند دخوله إلى 
حرم الكلية والتأكد من إرتداء كل طالب الكمامة وال يسمح بتواجد أي طالب داخل حرم الكلية بعد انتهاء االمتحان.

و من جانبه أشار أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، إلى أنه تجرى امتحانات المقررات 
الشفوية بمعامل الكلية، و كانت امتحانات الدراسات العليا بالكلية بدأت يوم السبت ٨/٨ وتستمر حتى ٨/19 الجاري..
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 إفتتاح مقر مشروع محو األمية بألسن عين شمس
 اإلثنين، 10 أغسطس 2020 - 10:54 م

كتب مروة فهمى  

عين  بجامعة  األلسن  كلية  عميدة  رشاد  أ.د.سلوى  استقبلت 
نائب  الحميد  عبد  أ.د.نظمي  من  كالاً  اليوم  صباح  شمس، 
رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه 
د.عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، د.إسالم 

السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.
حيث تم افتتاح مقر مشروع محو األمية بالكلية، كذلك تم بحث 

الوقوف على آخر الخطوات التي اتخذتها الكلية من أجل تعزيز 
المشروع  هذا  في  المجتمعية  مشاركتهم  من خالل  بالكلية  العلمية  األقسام  بين طالب  التعاون  وروح  التطوع  قيم 
القومي، وذلك بحضور أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.أشرف عطية وكيل 
الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، د.ناهد راحيل 

مدرس اللغة العبرية و منسق المشروع بالكلية.
وخالل كلمتة أشاد أ.د.نظمي عبد الحميد بالخطوات التي تتخذها إدارة الكلية في سبيل النهوض بهذا المشروع، الذي 
يستهدف قيام طالب جامعات عين شمس لمحو أمية عدد من األفراد وفق جداول زمنية محددة وضعتها الكليات 

المشاركة في المشروع.
 وأعربت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، عن تحمس طالب الكلية لشعورهم بالمسئولية تجاه كليتهم ووطنهم، وأشادت 
بوعيهم الشديد بدورهم المجتمعي الفعال، واقترحت أن يكون التعريف بالمشروع محورا أساسيا في اللقاء التعريفي 
الذي تنظمه الكلية للطالب الجدد في بداية كل عام دراسي، على أن يكون بوجود ممثلين من هيئة تعليم الكبار ومركز 
تعليم الكبار بجامعة عين شمس، حتى يستشعر الطالب الجدد بمدى مصداقية المشروع وبجدية المشاركة في تنفيذه.
وأكدت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على اهتمام القطاع بهذا المشروع القومي، 
القطاع  اعتزام  وأبدت  الكلية،  إدارة  مع  والتنسيقي  التوعوي  بدورهم  للقيام  العلمية  األقسام  منسقي  جدية  وعلى 
تخصيص جوائز عينية تحفيزية للطالب بجانب مكافآت هيئة تعليم الكبار ومكافأة الجامعة، من أجل تشجيعهم على 

مواصلة المشروع بنجاح.
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جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس 
لمقار مشروع محو األمية

 اإلثنين 10/أغسطس/2020 - 05:23 م 
كتب حسام موافى  

نائب رئيس جامعة  الحميد  الدكتور نظمي عبد  اليوم  أجري 
البيئة والدكتور  المجتمع وتنمية  عين شمس لشئون خدمة 
والدكتور  الكبار  لتعليم  العامة  الهيئة  رئيس  عمري  عاشور 
إسالم السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة وسهيل حمزة 
البيئة،  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  المساعد  الجامعة  أمين 
الحقوق،  بكليات  األمية  محو  مشروع  بمقار  تفقدية  جولة 

والتربية  والتربية،  والبنات،  واأللسن،  والتجارة،  واآلداب، 
النوعية، بحضور منسقي المشروع من الكليات السابقة.

و أكد الدكتور نظمي عبد الحميد إن الجامعة تقدم الدعم الكامل لطالب الجامعة المشاركين في المشروع، والعمل 
بنظام تسجيل فصول محو األمية عن بعد، واإلعداد لتنفيذ عدد من قوافل محو األمية بالتنسيق بين مركز تعليم الكبار 
والكليات وهيئة تعليم الكبار إلي جانب عقد دورات تدريبية لطالب الجامعة لتدريبهم على إثارة دافعية األميين للتعلم 
ينظمها مركز تعليم الكبار من بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأضاف أنه تم إنشاء قناة على اليوتيوب بها دورات 

تدريبية للطالب، مما يساعد الطالب في عملية الشرح والتعليم.
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بدء امتحانات التخلفات بآداب عين شمس
 االثنين 10 أغسطس 2020   5:22:08 م

كتب غادة مجدي

اآلداب  كلية  2020طالب  أغسطس   10 االثنين  اليوم   بدأ 
بها  الراسبين  للمواد  التخلفات  امتحانات  شمس  عين  جامعة 
في السنوات الماضية وسط اجراءات احترازية مشددة لتجنب 
انتشار فيروس »كوفيد 19 »حيث أدى االمتحان اليوم ٤000 
طالب على مستوى أقسام الكلية المختلفة وتستمر االمتحانات 

حتى يوم  22أغسطس الجاري .

كانت امتحانات الفرقة النهائية قد انتهت مطلع األسبوع الجاري مع استمرار العمل بالكنتروالت على عدة فترات 
لضمان سرعة إعالن النتائج .

 
التعليم  لشئون  الكلية  وكيلة  كامل  حنان  وأ.د  الكلية  عميد  مرتضى  مصطفى  أ.د  إشراف  تحت  االختبارات  وتقام 

والطالب .
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تجارة عين شمس تعلن أسماء وأماكن جلوس
 طالب نظام التعليم المدمج .. اليوم

 الثالثاء 11/أغسطس/2020 - 08:59 ص 
كتب حسام الفقى  

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس كشوف أسماء وأماكن 
الفصل  الرابع  المستوى  المدمج  التعليم  نظام  طالب  جلوس 
أغسطس   11 الموافق  الثالثاء  يوم  والثانى  األول  الدراسى 
2020 حيث نوهت الكلية  أنه جار إعالن باقى المواد تباعا.

الفصل  الرابع  المستوى  القديم  النظام  أن  الكلية  أوضحت 
الدراسى األول برنامج إدارة المستشفيات على الرابط التالى

7FcrbKfDoHT٤G7K/ -1IFM0YwUKzlg1roxg /https://drive.google.com/file/d
view?usp=sharing

النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى األول برنامج التنظيم واالإارة على الرابط التالى
1sk٨a٤yKV3JNRLAIoLdPC٤sVPxUPS6jho/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى األول برنامج الحاسب اآللى على الرابط التالى
1K3KK٨1gibAwUixuknic01duL9N0٨OMIZ/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى األول برنامج النظم المحاسبية على الرابط التالى
1HnLLKYuy0sWt1Rl٤ldIPFekv-iDDFbyA/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج إدارة مستشفيات على الرابط التالى
1qAqec_bI٤OeQpo5sXbP9DsSKoi6O0t9X/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج الحاسب اآللى على الرابط التالى
7ZkqZBReXs1PviAUvf29E/ -1NPn7GEenGA /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing
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النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج تنظيم وإدارة على الرابط التالى
UJDvphtO/ _1٨K0APzplAfI٤kdPw0sj1PL٤ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
1oFyNZ_gCAppGmwtkr_vKOdo0Vfj7QGKy/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing
تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى األول برنامج إدارة المستشفيات على الرابط التالى

1QYeUp11xKamnFbmkeEJbD_eaA_V91iLV/ /https://drive.google.com/file/d
view?usp=sharing

تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى األول برنامج الحاسب اآللى على الرابط التالى
1wvb7ZsC٤jvaCiiP9QGXzHB6h1iByhbFL/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى األول برنامج تنظيم وإدارة على الرابط التالى
1XL-Mlbzajc6CY٨A7EgKRY٨NROhZA_sat/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى األول برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
wFA1Nt٨RhW0RABJs-QJc6VF/ -3_1٨UedP3 /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج إدارة المستشفيات على الرابط التالى
1cWw_dp7YuKQfbhjzXsomYYmbvvfXZp٨a/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج الحاسب اآللى على الرابط التالى
19ZkwUCtP9n٤0٤kJjOJmzepBHF-WUTGZa/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج تنظيم وادارة على الرابط التالى
1F٨MYOEvayycCR٤x٨ZXO9H6Pt1slmdI٤z/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

تابع
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تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
19d00eabizd7GH5xvo-hmC32fxPihRlmZ/ /https:/ /drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

ثانوية عامة المستوى الرابع الفصل الدراسى األول برنامج التنظيم واالدارة على الرابط التالى
٨GlaJ/ _1MlHSBzLOsN6Hk٨3RRUtNsoAdsd /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

ثانوية عامة المستوى الرابع الفصل الدراسى االول برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
1tuFDwx1bagef5ORwiZITR31pAb-ba9AP/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

ثانوية عامة المستوى الرابع فصل دراسى ثانى برنامج التنظيم واالدارة على الرابط التالى
1LX3ESMl01f5nOpkXOtwVtvedbkwXhM3L/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

ثانوية عامة المستوى الرابع فصل دراسى ثانى برنامج الحاسب االلى على الرابط التالى
1GpW1wGFzIkI-RQZIH5LYNw7pkgbDvl0Q/ /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

ثانوية عامة المستوى الرابع فصل دراسى ثانى برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
/٨ _1OZAA_H٤EJDI٨VNdrSoj٤SbD٨٨ENbJE /https://drive.google.com/file/d

view?usp=sharing

تابع



سلمى عبد المجيد 


