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7 كليات بجامعة عين شمس تشارك فى مشروع محو األمية

اإلثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:02 م

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 2٥0 جنيها 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 لصدي البلد:  قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور  محمود المتيني رئيس 
الجامعة منح الطالب الحوافز التالية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافًزا قدره )2٥0( جنيًها عن كل أمي مقدمة 

من هيئة تعليم الكبار، فضاًل عن )٥0( جنيًها من الجامعة.
وأكد ان 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 الى ان 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، األلسن، الحقوق، اآلداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.

وأضاف أن هذه خدمة مجتمعية تقدم، فالبد أن تشارك كل فئات المجتمع فى القضاء على األمية، الفتا إلى أنه تم وضع خطة لتحفيز 
الطالب بدورهم المجتمعى بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية للطالب.

وأوضح ان المشروع بدأ من خالل قرار لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ودعم الدكتور 
نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأن تبدأ الجامعة تفعيل دورها فى محو األمية خاصة 

من خالل الكليات ذات أعدد الطالب الكبيرة كمرحلة أولى.
ونوه الدكتور اسالم  الى أن محو أمية 4 أشخاص  يعد شرطا من شروط الحصول على الشهادة الجامعية حيث شاهدنا عددا كبيرا 

من الطالب مقبلين علي هذه الخطوة .
وكانت كلية االلسن بجامعة عين شمس 

ألسن عين شمس فتحت  ٥7٥ فصل لمحو األمية في ثماِن محافظات
على مستوى الجمهورية  إلى إجمالى ٥7٥ فصل، يضموا ١620 دارس، في محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية و اإلسكندرية 

و الشرقية و دمياط و المنوفية و السويس، و تأتى تلك النجاحات في إطار ثمار المرحلة الثانية للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة 
المجتمع و تنمية البيئة بالكلية وفق توجيهات ورعاية  أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، و إشراف أ.د.يمنى صفوت 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و تنسيق د.ناهد راحيل، منسق ملف محو األمية بالكلية 
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غدا.. انطالق نموذج المحاكاة البنكى للعام الرابع على التوالى 
بكلية التجارة جامعة عين شمس

الثالثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:2١ ص
 

ينطلق غدا، األربعاء، نموذج المحاكاة البنكى 
للعام الرابع على التوالى بكلية التجارة جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين نموذج 
النظام المصرفي وكلية التجارة جامعة عين شمس،

 تحت رعاية األستاذ دكتور محمود المتينى،
 رئيس الجامعة، واألستاذ دكتور عبد الفتاح سعود،

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب،
 واألستاذ دكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واألستاذ دكتور خالد 

قدري، عميد الكلية. 
وقالت الدكتورة هيام وهبة، أستاذ االستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئول عن النموذج 

بالكلية، إن النموذج بدء فعالياته للسنة الرابعة بالكلية بمشاركة المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي وبنك مصر 
وبرعاية البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأكدت األستاذة دكتورة هيام وهبة أن النموذج يهدف إلى تعليم وتثقيف جميع  طالب الكلية لجميع العمليات المصرفية والمالية 
وكيفية االلتحاق بالقطاع المصرفي ودوره في االقتصاد المصري، وأيضا يقدم النموذج زيارات للبنوك على مدار العام، وأيضا 
التدريب الصيفي للطالب كما يقوم النموذج بترشيح طالب الفرقة الرابعة للعمل بالبنوك المشاركة مع النموذج، ويختتم النموذج 

فعالياته بتقديم شهادة معتمدة للطالب المشاركين بالنموذج من الكلية والمعهد المصرفي، وبنك مصر.

جدير بالذكر أن نموذج المحاكاة البنكى هى خدمة مجانية لرفع مهارات جميع الطالب بالكلية، حيث تبدأ فعاليات االفتتاح رسميا يوم 
األربعاء 4 نوفمبر ويستمر حتى أبريل المقبل.
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المرأة المصرية لها دور مؤثر في الحياة السياسية واالجتماعية 
منذ مائة عام

اإلثنين، 02 نوفمبر 2020 - 07:29 م
المرأة الوطني أن المرأة المصرية لها دور كبير

 ومؤثر في الحياة السياسية واالجتماعية منذ أكثر
 من مائة عام، وأن مسيرتها مشرفة في الحياة االجتماعية 

والسياسية وأن مسيرة المرأة أيضا بها العديد من قصص
 الكفاح والبطوالت وأن مصر أول دولة أعطت للمرأة كامل 

حقوقها السياسية، كما أن المرأة المصرية أول من دخل 
نسائها المجالس النيابية والبرلمانية وأن حصولها األن على

 نسبة 2٥% من مقاعد البرلمان جاء تتويج لجهودها ونضالها 
على مدار التاريخ.

 
جاء ذلك خالل الندوة التي عقدتها كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية وعقدت برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس 

الجامعة وبرئاسة وحضور الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية والتي أكدت في كلمتها أن الندوة تعقد بالتعاون مع المجلس 
القومي للمرأة وتحدثت بها السفيرة سناء عطاهللا مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة وأكدت أيضا على ترحيبها بعقد مثل هذه 
الندوات لما لها من دور كبير في تشكيل وجدان الطالبات من أجل بناء مصر جديدة قادرة علي حل مشكالتها والصعود بها إلى 

مصاف الدول الكبرى في كافة المجاالت.

 

حضر الندوة عدد من عضوات المجلس القومي للمرأة كما حضرتها الدكتورة أميرة يوسف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
والبيئة وبعض أعضاء هيئة التدريس وبعض طالبات الكلية.
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»الجينوم المصرى« يوافق على خطة »البحث العلمي« وتكليفها 
بالبدء في التنفيذ

 اإلثنين 02/نوفمبر/2020 - 37:١١
وافق أعضاء مجلس برنامج الجينوم المصرى

 بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 
برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم 

العالى والبحث العلمى على خطة البرنامج المطروحة
 من قبل األكاديمية، وتوفير كل الدعم المادى والفنى

 الالزم للبدء فى التنفيذ فورا.
وأعرب أعضاء المجلس عن ثقتهم في إمكانيات

 مركز الطب التجديدي وقدرته على قيادة برنامج 
قومي في حجم برنامج الجينوم المصري، مؤكدين
 قدرة األكاديمية ومجتمع البحث العلمى المصرى

 على تنفيذ البرنامج فى خمس سنوات فقط، علما بأن 
فك شفرة الجينوم والتى أعلن عنها فى 2003 أستغرقت حوالى ١3 عاما، ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجى المذهل فى هذا المجال 

حاليا.
جاء ذلك خالل االجتماع األول لمجلس برنامج الجينوم المصرى بأكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير 

التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس 
للصحة ومقرر مجلس الصحة باالكاديمية،والسير مجدى يعقوب، والدكتور محمود صقر رئيس األكاديمية.

كما شارك في االجتماع مدير مركز الطب التجديدى بوزارة الدفاع ورؤساء جامعات عين شمس والمنصورة واألسكندرية والمركز 
القومى للبحوث ونائب وزير األثار ولفيف من العلماء فى المجال من مصر وأمريكا، الى جانب مساعدى رئيس األكاديمية للمجالس 

النوعية والعالقات العلمية والثقافية، وممثلى الجهات الرقابية.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي برنامج الجينوم المصرى وأهدافه وإرتباطه بخطة الدولة 

وأهميته فى الطب الشخصى والدقيق والعالج الجينى والصيدلة الجينية وخطة الوزارة لتوجيه برامج بناء القدرات المتوفرة باإلدارة 
المركزية للبعثات لتلبية إحتياجات برنامج الجينوم المصرى من التدريب المتخصص فى أفضل المدارس العلمية فى الخارج 

واإلطالع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا المجال.
من جانبه، شرح الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي البرنامج تفصيال وخطة العمل المقترحة خالل خمس سنوات 

وحجم الدعم الذى ستوفره الوزارة من خالل األكاديمية لهذا البرنامج والذى يصل إلى مليار جنيه من مخصصات األكاديمية، 
وبدون تكلفة الدولة أعباء إضافية، على أن يتم تدبير مليار جنيه أخرى من خارج موازنة األكاديمية.

وعرض الدكتور خالد عامر مدير مركز الطب التجديدي )الجهة الفائزة بإدارة التحالف طبقا لنتائج التقييم الفنى( البنية التحتية 
المتاحة لدي المركز والمخصصة للمشروع ونظام إدرة البحوث المقترح.

وأبدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن سعادتها بتعاون كل مؤسسات الدولة فى هذا المشروع القومى المهم، مشددة على 
ضرورة توفير الدعم الالزم للمشروع لتحقيق أهدافه.

وأكدت دعم وزارة الصحة للبرنامج، واعدة بتقديم أية تسهيالت مطلوبة من الوزارة لتحقيق النجاح لهذا البرنامج. وقالت إن برنامج 
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الجينوم المصري يخدم خطة وزارة الصحة والتى أطلقت برامج قومية هامة فى مجال التجارب السريرية.

من جهته، أشاد الدكتور هشام صادق عضو المجلس ورئيس أقسام القلب في جامعة ساوث ويست، تكساس، الواليات المتحدة 
األمريكية بإطالق مثل هذا البرنامج، مشيرا إلى األثر المنتظر لهذا البرنامج علي الرعاية الصحية في مصر وضرورة أن تكون 

هناك خطة واضحة لالستفادة من مخرجات المشروع.

وأكد السير مجدي يعقوب ثقته في توافر الكفاءات المصرية القادرة علي إدارة البرنامج وتحقيق أهدافه بسواعد مصرية، موضحا أن 
هذا البرنامج سوف يساعد علي بناء القدرات لدي شباب الباحثين المصريين في عدة مجاالت مثل المعلوماتية الحيوية وغيرها.

وطالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة بالبدء الفوري في المشروع وضرورة تضافر الجهود من كل 
مؤسسات الدولة لتوفير سبل النجاح لهذا البرنامج القومي.

وأوضح أن مجلس الجينوم المصري بما يضمه من كفاءات عالمية قادر على متابعة التنفيذ وتذليل الصعاب، متمنيا أال يكون 
للبرويقراطية دور فى تعطيل المشروع.

وأكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى دعم الجامعة للبرنامج وسعادته بالمشاركة فى هذا البرنامج الوطنى، مطالبا 
بتكوين فرق بحثية من الشباب المتميز فى هذا المجال من الجهات المشاركة، فيما أكد الدكتو أشرف عبد الباسط رئيس جامعة 

المنصورة أهمية بناء القدرات والبناء على المشروعات الجارية.

وأعرب الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور هشام جابر القائم بعمل رئيس جامعة اإلسكندرية عن 
سعادتهما بالمشاركة في هذا البرنامج القومي، وتوفير كل ما تحتاجه الفرق البحثية التابعة لهما ووضع كل اإلمكانات المتوفرة لدي 

مؤسساتهما في خدمة البرنامج.

وفي ختام االجتماع، تم اختيار الدكتور سامح سرور المشرف علي قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 
ليكون أمينا لمجلس الجينوم المصرى.

 تابع
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"تشخيص أورام الثدي بالكمبيوتر" لغادة حامد يفوز بجائزة 
أفضل بحث بالمؤتمر الدولي السادس لألنظمة الذكية

١0:١2 | 2020-١١-2
حصلت الدكتورة غادة حامد المدرس

 المساعد بقسم الحسابات العلمية، ب كلية
 الحاسبات والمعلومات ب جامعة عين شمس ،

 على جائزة أفضل بحث بحاسبات عين شمس
، فى المؤتمر الدولي السادس لألنظمة

 الذكية المتطورة والمعلوماتية .
وقالت الدكتورة غادة حامد 

، إن سرطان الثدي يعد من أخطر
 أنواع السرطان ومع الزيادة الهائلة

 في صور اإلشعاعية التي يتم إجراؤها
 يوميا، تلعب أنظمة التشخيص بمساعدة 

الكمبيوتر دورا مهما للتنبؤ السريع والدقيق،
 مضيفة أن البحث اقترح ثالث مراحل لكشف وتصنيف أورام الثدي أو إعداد الصور دون فقد البيانات مع إزالة أي محتوى دون 
الثدي مثل عنوان األشعة واتجاهها، والمرحلة الثانية تحويل الملفات إلى نموذج وتقسيمهم إلى صور الثدي اإلشعاعية ذات الكتل 
الكبيرة والصغيرة التي تمثل المدخالت لمرحلة تدريب الشبكة عصبي ينظر إلى الصورة مرة واحدة للكشف عن األورام بشكل 

سريع ودقيق.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة هي تقييم النموذج من خالل مستويين من االختبارات األول هو فحص الكتل الكبيرة والمستوى 

الثاني هو فحص الكتل الصغيرة إلخراج نتائج الكشف للكتل الكبيرة والصغيرة الموجودة بالفعل أيا كان حجمها إلى جانب النجاح 
الكبير في كشف األورام ذات األحجام الصغيرة بدقة إجمالية 89% تقريبا.

وهنأت الدكتورة نجوى بدرعميد كلية الحاسبات والمعلومات ب جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة حامد المدرس 
على جائزة أفضل بحث فى المؤتمر الدولي السادس لألنظمة الذكية المتطورة والمعلوماتية ، كما هنأت هيئة 
اإلشراف برئاسة الدكتور محمد فهمي طلبه األستاذ المتفرغ بالكلية، والدكتورة صفاء السيد، والدكتور محمد مرعي األساتذة 

المساعدين بقسم الحسابات العلمية على ما حققته الباحثة من نجاح يضاف إلى نجاحات الكلية.
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”ألسن عين شمس” تطلق مجموعة دورات متخصصة لطالب 
الكلية

صرحت الدكتورة أماني حلمي توما، مدير 
وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية
 و الترجمة"، بكلية األلسن جامعة عين شمس

، بإطالق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية
 المتخصصة في المجاالت المتنوعة، تحت

 رعاية الدكتورة سلوى رشاد،
 عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت،
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

، خالل شهري نوفمبر وديسمبر.

و أوضحت "توما" أن الدورات تتمثل في المجاالت التالية:

وأشارت مدير الوحدة إلى أن مدة كل دورة ١6 ساعة - 8 محاضرات - يومين أسبوعياً، و تعقد الدورات خالل شهري )نوفمبر - و 
ديسمبر 2020 ( تعقد الدورات بمعامل الصوتيات بالكلية، التسجيل و سداد الرسوم بوحدة رفاعة بالدور االرضى بالكلية.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق وال يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 
الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

 الكلمات الدالئليه: البيئة برنامج 2020
إخترنا لك

عاجل – حقيقة صرف الدفعة الثالثة من العالوات الخمس في شهر ديسمبر
أخبار ذات صلة

أرباح البنك السعودي البريطاني تتجاوز المليار لاير بالربع الثالث من 2020
أرباح البنك السعودي البريطاني تتجاوز المليار لاير بالربع الثالث من 2020

السعوديةمنذ ١١ دقيقة
ملكة جمال مصر 2020  تحتفل مع  أسرتها بفوزها باللقب
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ألسن عين شمس تدشن سلسلة دورات تدريبية متخصصة خالل 
نوفمبر وديسمبر

أعلنت وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية
 و الترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
بكلية األلسن جامعة عين شمس، إطالق سلسلة جديدة 

من الدورات التدريبية المتخصصة في المجاالت المتنوعة 
، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، 

 و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خالل شهري نوفمبر

 وديسمبر، صرح بذلك الدكتورة أماني حلمي توما مدير الوحدة .

أوضحت  أن الدورات هي: دورة فى الترجمة السياسية
 و مصطلحات األمم المتحدة ، دورة فى صوتيات اللكنة

 البريطانية 
 ) لطالب قسم اللغة اإلنجليزية بالكلية (،

 دورة فى المحادثة باللغة اإلنجليزية ) لطالب برنامج الساعات المعتمدة بالكلية (، دورة فى المحادثة باللغة اإلنجليزية ، دورة فى 
القواعد العامة فى اللغة التشيكية، دورة IELTS، دورة TOEFL، دورة فى اللغة البرتغالية ، دورة فى القواعد العامة  فى اللغة 

اإلنجليزية ، دورة فى الترجمة القانونية باللغة اإلنجليزية ، دورة فى التصحيح و المراجعة اللغوية فى اللغة العربية.

مدة كل دورة ١6 ساعة  -  8 محاضرات  -  يومين أسبوعياً ، و تعقد الدورات خالل شهري )نوفمبر - و ديسمبر 2020 ( تعقد 
الدورات بمعامل الصوتيات بالكلية ، التسجيل و سداد الرسوم بوحدة رفاعة بالدور االرضى بالكلية.   
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األساتذة الفائزون بجوائز جامعة عين شمس.. محمد السعيد ٔالف 
3٥ كتابا في اللغة الفارسية.. منى طلعت ساهمت في ٕانشاء شعبة 

الفيزياء الحيوية.. ووجيدة عبد الرحمن شاركت بابتكار عالج 
للبلهارسيا

اإلثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:30 م
قال الدكتور محمد السعيد جمال الدين، األستاذ متفرغ بكلية اآلداب

 بقسم اللغات الشرقية، الحاصل على الجأيزة التقديرية بجامعة 
عين شمس، إنه تم تعيينه عام ١968، وكان ألساتذته أثر

 كبير في مشوراره في التدريس.

وأكد »السعيد«، في تصريحات لـ »صدى البلد«
، أنه ألف 3٥ كتابًا في اللغة الفارسية، مشيرا إلى 

أنه كتب ٥٥ مقاال علميا، وتم تكريمه في عدة دول،
 وحصل على العديد من األوسمة والنياشين.

ؤاشاد األستاذ متفرغ بكلية اآلداب، بحفل التكريم
 الذي ٔاقيم أمس بكلية اآلداب جامعة عين شمس منوها بأنه وهب 

حياته للتدريس.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية اآلداب جامعة عين شمس صباح أمس، أهدى درع الكلية 
للدكتور محمد السعيد جمال الدين ٔاستاذ اللغة الفارسية بقسم اللغات الشرقية بمناسبة حصوله على جأيزة جامعة عين شمس التقديرية 

تكريًما وتتويًجا لجهوده العلمية واألكاديمية. 
ؤاعرب »مرتضى«، عن فخره بتكريم الكلية ألحد أعالمها البارزين في مجال اللغة الفارسية الذي لم ئاِت نجاحه من فراغ، بل 

نتيجة الجمع بين العلم والثقافة العامة والمهارات غير التقليدية واألخالق الحميدة وعدم االنغالق على التخصص الدقيق فقط، ٕاضافةً 
ٕالى حسه الوطني لذلك استحق التكريم من الجامعة والكلية، كما تمنى له المزيد من التكريمات على جميع المستويات. 

كما وجه »مرتضى«، الكلمة، إلى أساتذة الكلية ولصغار الباحثين، بٔان يحذوا حذو األساتذة الكبار من خالل فتح آفاق االطالع 
والثقافة الخاصة والعامة خاصة ٔان كل سبل االطالع متاحة لتطوير الذات مما يلقى بدوره على النهوض بمصرنا الحبيبة في جميع 

المجاالت.  

فيما ٔاعرب الدكتور محمد السعيد جمال الدين عن سعادته بهذا التكريم الذي يعد تكريًما وتتويًجا لرحلة علم وعمل طويلة وبحث 
واجتهاد بدٔات بعد سنوات قليلة من نشأة قسم اللغات الشرقية مع نشأة كلية اآلداب ونشأة الجامعة حيث حظي القسم منذ نشأته بوجود 

هئية تدريس على ٔاعلى مستوى علمي ومعرفى ألن األساتذة كانوا حاصلين على الدكتوراه من جامعات غربية مثل السوربون – 
جامعة لندن – جامعة طهران وغيرها من الجامعات العريقة ؤاتوا ٕالى مصر لينقلوا هذه الخبرات.

واكتسب القسم شهرته بين البالد العربية فٔاصبح بيت الخبرة في مجاالت اللغات الفارسية والتركية والعبرية ؤاصبح ئوخذ برٔاي 
متخصصيه في العديد من القضايا القومية الكبرى، إضافة ٕالى التعاون العلمي من خالل األساتذة الزأيرين وزيادة فرص السفر ٕالى 

بالد التخصص لمعايشة اللغة في بالدها. 

ٔاكدت الدكتورة مني طلعت ٔاستاذة الفيزياء الحيوية المتفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس والحأيزة على جأيزة  المرٔاة التقديرية 
ٔانها حصلت على الجأيزة نتاج ٕانجازاتها ومساهمتها فى مجال المياه والطاقة والعلوم البئيية والمشاركة المجتمعية. 
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ؤاضافت الدكتورة  منى طلعت خالل تصريحاتها لـ صدي البلد ٔانه تقديًرا لمسيرتي العلمية ومساهمتي فى ٕانشاء وتٔاسيس شعبة 
الفيزياء الحيوية ألول مرة بكلية العلوم جامعة عين شمس وكذلك ٕانشاء معامل الطالب للسنوات األربع بالتجارب والكتب المعملية 

ووضع البرامج الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

ؤاشارت ٔاستاذة الفيزياء الحيوية الي القيام بعمل برامج للقياسات الكهروفسيولوجية من األنسجة الحية والمساهمة فى ٕانشاء وحدة 
االشعاع والوقاية وذلك بالتعاون بين شعبتى الفيزياء الحيوية والفيزياء النووية، باإلضافة ٕالى المساهمة فى تعريب العلوم وتأليف 

كتب علمية باللغة العربية.
ؤاوضحت ٔانها ٔاقامت قناة علمية بين جامعة عين شمس وجامعة ليفربول بٕانجلترا لطالب الدكتوراة، والمشاركة فى ٔانشطة علمية 

لخدمة المرٔاة والعلم والمجتمع وحضور مٔوتمرات المرٔاة فى الفيزياء.
وتابعت ٔانها عملت  كمستشارة فنية لمٔوسسة » التعليم ٔاوال« وهى مٔوسسة تهدف ٕالى رفع الكفاءة المهنية والتربوية بالقطاع 

التعليمى الحكومى، والمشاركة  بصالون ثقافى لمناقشة وضع مدارس » STEAM » بمصر لرعاية الموهوبين فى مجالى العلوم 
والرياضيات.

ٔاكدت الدكتوره وجيدة عبد الرحمن انور عبده  األستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة عين شمس و الحأيزة على جأيزة النيل فى العلوم 
و العلوم التكنلوجيا المتقدمة  انها حصلت على الجأيزة نتاج إنجازاتها فى مجال العلوم الطبية و صناعة الدواء . 

ؤاضافت عبد الرحمن ان مجاالتها البحثية  تهدف للحفاظ على صحة الفرد و القضاء على االمراض ، حيث شاركت فى مشاريع 
بحثية للقضاء على مرض البلهرسيا و اكتشاف دواء له و البحث فى  مجاالت االمراض الكبدية 

و قد تولت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن منصب 
 ٔاستاذ الصحة العامة، كلية الطب - جامعة عين شمس بالقاهرة ـ جمهورية مصر العربية

• رٔييس قسم البحوث – كلية الطب بالقوات المسلحة منذ ٔاغسطس 20١9
• رٔييس الجمعية المصرية واالفريقية للمطفرات البئيية

• رٔييس االتحاد النوعي لجمعيات البحث العلمي و االتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي
• باحث رٔييسي لعدة مشروعات لدراسة الخصأيص السكانية والحالة الصحية ومستوي الخدمات الصحية وعوامل الخطورة مثل 

تلوث البئية والتدخين والسمنة واألمراض المختلفة مثل داء البلهارسيا، ؤامراض اإلسهال وااللتهاب الكبدي وسرطان المثانة. 
وتناولت مجموعات تتعرض لنوعيات مختلفة من المخاطر مثل المهاجرين والصيادين حول بحيرة البرلس )بتمويل من جهات 
محلية و دولية( ؤاتسم ٕانتاجها العلمى بالحرص على الربط بين النظريات والتطبيق العملي و االرتقاء بصحة الفرد والمجتمع 

والوقاية من األمراض.
• عملت على تطوير النظام الصحي بمصر سواء من خالل برنامج اإلصالح الصحي – وزارة الصحة )١996-2002(، ٔاو 

المشاركة في ٕاعداد قانون التٔامين الصحي االجتماعي الشامل )20١3-20١7(، و التنسيق بين منظمات المجتمع المدني المهتمة 
وسعت دأيما للتنسيق بين الشركاء في البرامج المختلفة .

• التقدير الدولي: حصلت على منحة مارى كورى من االتحاد األوربي فى عام 2008. وانتخبت كزميل بهئية رامازينى العالمية 
ومقرها مدينة كاربى بٕايطاليا )منذ عام 2006 حتى األن(. و كذلك جأيزة الدكتور شوشة - منظمة الصحة العالمية لما لها من 

ٕاسهامات قيّمة في مجال تحسين الصحة بٕاقليم شرق المتوسط عن عام 200١ و كذلك تقدير من وزارة الصحة األمريكية لتعاونها 
فى مبادرة مصريون ٔاصحاء عام 200١ و جأيزة الجمعية األمريكية واالتحاد الدولى لجمعيات المطفرات البئيية عن الكفاءة 

واالمتياز فى البحث العلمى عام ١987، 200١.
 التقدير المحلي: جأيزة جامعة عين شمس التقديرية 20١8 و جأيزة االمتياز فى البحث العلمى من جامعة عين شمس عام ١989 و 
جأيزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية عام ١992 و درع تقدير من وزير الصحة والسكان عن المشاركة في ٕاعداد قانون التٔامين 
الصحي االجتماعي الشامل 20١7 و كذلك شهادات تقدير ودروع من جامعة عين شمس ونقابة األطباء وجهات ٔاخري فى سنوات 

مختلفة.
وكان قد عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رٔييس ٔاكاديمية البحث العلمي 

والتكنولوجيا، ٔامس، مٔوتمًرا صحفيًا لإلعالن عن ٔاسماء الفأيزين بجوأيز الدولة لعام 20١9 )جوأيز النيل والتقديرية والتفوق 
والتشجيعية(. 

ؤاعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ٔانه فاز بجوأيز الدولة لعام 20١9 كل من د. هشام فٔواد محمد 
ود. يحيى ٔاحمد بهي الدين، بجأيزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوأيز الدولة التقديرية ُمنحت لـ 8 فأيزيــن وتم 

حجب جأيزتين، وبالنسبة لجوأيز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فأيزين، ٔاما جوأيز الدولة التشجيعية ُمنحت منها هذا العام 38 جأيزة 
لعدد 38 فأيًزا وُحجبت جأيزتان.

 

  تابع
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4 خطوات للدخول لمنصة الموودل لطالبات كلية البنات جامعة 
عين شمس.. تعرف عليها

اإلثنين 02/نوفمبر/2020 - ١١:04 ص
 

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات
 جامعة عين شمس، ٕان التعليم خالل العام الجديد سيعتمد 

على تطبيق نظام »التعليم الهجين«، الذي يستند ٕالى
 دمج نظامي التعلم »وجها لوجه« و«التعلم عن بعد«، 

موضحة ٔان الكلية استعدت الستقبال الطالب بالحرم الجامعي مع ٔاول ٔايام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بااللتزام 
بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد ٔايام الحضور بمقر الجامعة.

ؤاضافت عميدة كلية البنات، لـ »صدى البلد«، ٔان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية اإلنترنت بالكامل داخل 
الكلية، باإلضافة ٕالى دورات تدريبية ألساتذة الجامعة للحصول ٕالى ٔاعلى النتأيج بطريقة التعلم عن بعد.

واوضحت خطوات الدخول الي منصة الموودل المنصة الرسميىة للتعليم االلكتروني لطبالبات كلية النبات لالداب والعلوم والتربية 
جامعة عين شمس :

الخطوة االولي :الدخول مباشرة لمنصة التعليم االلكتروني الخاصة بكلية النبات عبر الرابط االلكتروني الخاص بالكلية 

الخطوة الثانية :تسجيل الدخول للمنصة بادخل اسم المستخدم وكلمة السر 

الخطوة الثالثة :يجب علي الطالبة في اول دخول لها للمنصة ان تقوم بتغير كلمة السر الي كلة سر جديدة من اختيارها اليعرفها 
غيرها ، وتقوم بحفظها في اي مكان للرجوع لها عند الحاجه .

الخطوة الرابعة:  تقوم الطالبة فتح الصفحة الرئيسية ثم تختار احد قطاعات الكلية الخاصة بها سواء )قطاع االداب او علوم ساعات 
معتمدة او تربية ( ثم تختار )الشعبة او البرنامج (ثم تختار )الفرقة او المستوي ( ثم تحدد ) الفصل الدراسي ( اخيرا تحدد ) المقرر 

( التي تريد االطالع علي محاضراته
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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

الحكومة تقرر إنشاء كلية آثار بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
، قراراً بإنشاء كلية اآلثار بـ جامعة عين شمس ؛ لتحل

 محل معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون والترميم.

وأوضح القرار ، أن ذلك مع عدم اإلخالل بالمراكز
 القانونية للطالب بالمعهد.



إنجى على 

سلمى عبد المجيد 


