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لطالب الثانوية العامة.. فتح باب التنسيق الداخلي لقسم الدراسة باللغة الفرنسية 
بتجارة عين شمس

 الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:56 ص 
كتب : حسام الفقى 

طالب  استقبال  شمس  عين  جامعة  تجارة  كلية  تواصل 
لقسم  الداخلي  التنسيق  باب  فتح  تم  حيث  العامة،  الثانوية 
جامعة  مع  بالشراكة   )DGCI( الفرنسية  باللغة  الدراسة 
الموافق  الماضي  االثنين  يوم  من  اعتبارا  الفرنسية  بواتية 
للعام  بالقسم  لاللتحاق  للتقدم  وذلك  الجاري،  أغسطس   10

الجامعي 2020/2021.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة 
لشئون التعليم والطالب، بحيث يكون التقديم أيام األحد واالثنين واألربعاء بداية من الساعة العاشرة صباًحا وحتى 
الساعة الثالثة عصًرا، وذلك مع مراعاة إدارة القسم لجميع االجراءات االحترازية والتي حددتها إدارة الجامعة من 

حيث ارتداء الكمامات وضمان عدم التكدس. 

مع األخذ في االعتبار أن هذا التنسيق مشروط بتقديم خطاب مكتب التنسيق الذي يفيد ترشح الطالب وقبوله بكلية 
التجارة جامعة عين شمس / انتظام، وفي حالة عدم وجود هذا الخطاب فإن التقدم للقسم يظل معلقا حتى وجود ذلك 

الخطاب.

جدير بالذكر أن المتقدم يؤدي امتحان اللغة الفرنسية الموحد الذي ينظمه المعهد الفرنسي بالقاهرة كل عام لجميع 
الطالب الراغبين في االلتحاق بأقسام الدراسة باللغة الفرنسية بمختلف الجامعات الحكومية.

وقد حدد المعهد الفرنسي موعد هذا االختبار سواء يوم ٢٦ اغسطس الجاري أو ١٤ سبتمبر المقبل، مع مالحظة أن 
كل طالب لديه فرصة واحدة فقط بمعنى أن كل طالب له أن يسجل لهذا االختبار مرة واحدة في أي من الموعدين.
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 الزراعة: تطوير العمل بالمشاريع البحثية 
بمركز البحوث الزراعية

 األربعاء 12 أغسطس 2020 02:57 م 
كتب: احمد ممدوح

بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصالح االراضي بضرورة 
التواصل المستمر بين قيادات الوزارة وكافة العاملين عقد رئيس مركز البحوث 
القطاعات  ورؤساء  المركزية  والمعامل  المعاهد  مديري  مع  اجتماعا  الزراعية 

واالدارات المركزية وإدارة المركز
وقال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن االجتماع تناول ضرورة 

حث جميع العاملين بكافة الجهات التابعة للمركز على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ مؤكدا على ضرورة المشاركة في هذا 
االستحقاق الدستوري لما له من اهمية في استكمال بناء مصر الدولة القوية القادرة على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية
الذي يحولها لمنظومة عمل مؤسسية تسهم في  بالشكل  ترتيبها  البحثية واعادة  المشاريع  وتناول االجتماع أيضا ضرورة مراجعة 
تطوير العمل بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والتشديد على ضرورة ان يكون لكل بحث عائد إجتماعي ملموس و تطوير 
المنطومة الزراعية بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية للوزارة ورؤية الدولة المصرية 2030 بما يحقق نتائج تطبيقية على ارض 

الواقع.
وشدد سليمان خالل االجتماع على ضرورة المتابعة الميدانية الفاعلة ومراجعة كافة البيانات بشكل دقيق مؤكدا على أن وزير الزراعة 
يولي اهتماما شخصيا بدقة البيانات من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وكذلك على ضرورة االهتمام برفع تقييم المركز من 
الجهات الدولية وفي ذات السياق تناول االجتماع البروتوكوالت التي وقعها المركز مع الجامعات وكذلك اكاديمية البحث العلمي ويأتي 
ذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بضرورة التعاون مع مختلف الجهات االكاديمية لتدريب ومشاركة الطلبة ذات 

الصلة في تطوير المنظومة الزراعية
رئيس مركز البحوث الزراعية وجه الشكر الى رئيس جامعتي عين شمس وبنها لحرصهما على التعاون المستمر مع المركز كما 
تناول االجتماع الخطة االستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، ومتابعة اهم المشاريع القومية التي يعمل عليها المركز كتجارب اليوريا 
المغلفة والتأكيد على ضرورة تنفيذ تجارب موسعة على هذا المشروع لما له من اهمية كبيرة على كافة المستويات وان تكون التجارب 
بمشاركة كافة الجهات المعنية وان يتم اعطائها اهمية كبيرة، كما تناول االجتماع عرض موقف البرنامج القومي النتاج تقاري الخضر 

والتأكيد على ضرورة مشاركة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بما يضمن تحقيق طفرات حقيقية في هذا المجال.
اجتماع قيادات مركز البحوث الزراعية تناول أيضا عرض برنامج ترشيد استخدام المياه والتأكيد على ضرورة تركيز كافة البحوث 
العلمية على كفاءة استخدام المياه وترشيدها بما يحقق زيادة في االنتاجية، كما تم عرض برنامج التحسين الوراثي للماشية وتكليف معهد 
بحوث التناسليات بضرورة االلتزام بخطة الوزارة واحتياجات الدولة وفي ذات السياق تناول االجتماع اهمية التوسع في مراكز تجميع 
االلبان لما لها من اهمية كبري على ان يتم االنتهاء من هذا خالل ستة اشهر باالضافة الى مراكز التلقيح الصناعي وانتاج اللقاحات 
الدولة  احتياجات  لتوفير  والتطبيقية  العلمية  البحوث  وتكثيف  جهد  اقصى  بذل  بضرورة  الصلة  ذات  المعامل  كافة  وتكليف  البيطرية 
المصرية، والتأكيد على ضرورة التوسع في الزراعة على المصاطب لترشيد المياه وتطوير الري الحقلي على ان يتم التنسيق مع مديري 
مديريات الزراعة مع ضرورة ان يتم زراعة الوادي والدلتا بالكامل للقمح بنظام الزراعة على المصاطب وذلك بناءا على توجيهات 

وزير الزراعة في هذا الصدد.
هذا وقد انتهى االجتماع بتوجيه رسالة شكر للقائمين على تطوير المنظومة الزراعية والباحثين بمركز البحوث الزراعية مع التأكيد بأنه 
سيتم محاسبة المقصرين في اداء العمل خالل الفترة القادمة او الفترات السابقة وربط المكافآت والحوافز بالعمل واإلنتاج طبقا لتوجيهات 

رئيس الوزراء ووزير الزراعة في هذا الشأن
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 تجارة عين شمس تعلن مواعيد فتح باب التقديم
 للقبول بشعب الكلية 

 األربعاء 12 أغسطس 2020 10:37 ص 
كتب احمد االديب 

التجارة بجامعة عين شمس، أن  الدكتور خالد قدري عميد كلية  أعلن 
الخميس ١٠ سبتمبر.. وتعلن  يوم  الفرنسية مستمر حتي  اللغة  بشعبة  التقديم 
نتائج القبول يوم الخميس ٢٤ سبتمبر، ويتم فتح باب التقديم لبرنامج الساعات 
باللغة االنجليزية يوم السبت ٥ سبتمبر حتى الخميس ١٧ سبتمبر،  المعتمدة 
التقديم يوم السبت ١٩ سبتمبر  يتم فتح باب  اللغة اإلنجليزية  وبالنسبة لشعبة 

حتي يوم األحد ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم اإلثنين ٢٨ سبتمبر.

لهم  يحق  ال  المقبولين  الطالب  إن  صحفية،  تصريحات  في  قدري  وأضاف 
التقدم ألي شعبة اخرى بعد إعالن نتائج القبول، اما برنامج الساعات المعتمدة 

باللغة العربية فأوضح الدكتور خالد قدري، عميد الكلية، انه سيتم فتح باب التقديم يوم السبت ١٩ سبتمبر وحتي األول من 
اكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتى أوشن وكيين األمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتى األحد ١١ اكتوبر.
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انتهاء امتحانات التخلفات بآداب عين شمس.. 22 أغسطس
 الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:01 ص 

ان  المقرر  انه من   ، اآلداب جامعة عين شمس  كلية  أعلنت 
تنتهي امتحانات التخلفات يوم  ٢٢أغسطس الجاري .

المواد  في  الكلية  طالب  يؤديها  االمتحانات  هذه  انه  واوضحت 
احترازية  اجراءات  وسط  الماضية  السنوات  في  بها  الراسبين 

مشددة لتجنب انتشار فيروس »كوفيد ١٩ ».

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

وتقام االختبارات تحت إشراف أ.د مصطفى مرتضى عميد كلية االداب بجامعة عين شمس ،  وأ.د حنان كامل وكيلة 
كلية اداب عين شمس  لشئون التعليم والطالب .
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لطالب الثانوية العامة.. استمرار اختبارات القدرات
 بنوعية عين شمس

 األربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:23 ص 
كتبت:حسام الفقى 

ألداء  العامة  الثانوية  فى  الناجحين  طالب  اليوم   يواصل 
اختبارات القدرات بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية، 
بكلية تربية نوعية جامعة عين شمس  والتي تستمر حتى 20 

أغسطس الجارى . 

وأكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية خالل تصريحاته لصدي البلد ، إنه تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
الستقبال طالب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية )شعبة التربية الفنية – وشعبة 
التربية الموسيقية(، والتى تستمر لمدة ساعتين ونصف تبدأ الساعة ١٠ ونصف صباًحا وتنتهي الساعة ١ مساًء ويتم التصحيح 

في نفس اليوم وترفع النتيجة على الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للجامعات. 

وتضم اختبارات القدرات للتربية الفنية موضوع عن الرسم بـ ٦٠ درجة والموضوع الثاني عن التصميم ويكون بـ ٤٠ درجة 
وبذلك يكون مجموع درجات الطالب ١٠٠ درجة.

أما اختبارات التربية الموسيقية تتضمن اختباران أول واحد لإليقاع بـ ٥٠ درجة ونرصد من خالله مدى إمكانية الطالب في 
سماع نغمة معينة وكيفية تأليفها، والثاني هو اختبار للحن السماعي بـ ٥٠ درجة يتم الطلب من الطالب إعادة تأدية لحن على 

آلة البيانو بعد سماعه أواًل لمعرفة امتالكه مهارة االستماع أو ال«.
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جدتهما العائل الوحيد لهما بعد انفصال أبويهما: 

الحكومة تستجيب إلجراء جراحة لتوءم ملتصق عمره عام 
 األربعاء 12 أغسطس 2020 11:58 ص 

كتب:احمد رافت 

استجابت لجنة االستغاثات الطبية بمجلس الوزراء الستغاثة طلب 
إجراء عملية جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ لتوءم ملتصق 

تبلغان من العمر ١٢ شهرا، تقيم أسرتهما في محافظة الدقهلية.

مجلس  لرئيس  الطبي  المستشار  المصري،  حسام  الدكتور  وقال 
الوزراء، إن لجنة االستغاثات الطبية تلقت استغاثة من أسرة التوءم 

انفصال األب واألم، إجراء عملية  الوحيد بعد  البالغ عمرهما سنة، حيث طلبت جدتهما، وهي عائلهما  لين ولنا،  الملتصق 
جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ للتوءم.

وأضاف الدكتور حسام المصري: على الفور قام أعضاء فريق لجنة االستغاثات الطبية بالتواصل مع جدة الطفلتين، الستيفاء 
البيانات والحصول على التقارير الطبية الالزمة، ومن ثم تم التواصل مع الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات 
جامعة عين شمس،  والدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، الستقبال الطفلتين، 

وبالتنسيق مع األسرة تم حجزهما برفقة والدتهما وعمل الفحوصات الطبية الالزمة تمهيدًا إلجراء الجراحة المطلوبة. 

وأكد المستشار الطبي لرئيس الوزراء أن لجنة االستغاثات الطبية مستمرة في متابعتها لحالة الطفلتين الصحية، وحتى إجراء 
العملية وتماثلهما للشفاء، الفتا أيضا إلى أن اللجنة ترصد وتتابع استغاثات المواطنين الطبية على مدار الساعة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المختلفة.
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رئيس أقسام المناعة بـ«عين شمس«: الكمامة حمت نصف 
مليار شخص من كورونا 

األربعاء، 12 أغسطس 2020 02:29 م
كتب محمود حسن

والمناعة  الباطنة  أقسام  رئيس  عقبة  أشرف  الدكتور  قال 
اليوم  لـ«تليفزيون  فى تصريحات خاصة  بجامعة عين شمس، 
الكمامة حتى  ارتداء  الحرص على  المواطنين  إنه على  السابع«، 
والتى  اآلن  المعروفة حتى  الوحيدة  الوسيلة  منها، ألنها  ملوا  ولو 

يمكنها أن تقلل أو تمنع اإلصابة.

وأكد عقبة، فى اللقاء الذى أعده محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد، 
أننا جميعا نتمنى عودة الحياة لما قبل فيروس كورونا، وأال يكون هناك التزام مشدد بارتداء الكمامات، ولكن ما باليد حيلة، 
ألن الدراسات اثبتت أن ارتداء الكمامة هو القادر على مواجهة الفيروس، لحين وجود لقاح أكيد يستطيع أن يوقف انتشار 

الفيروس ويجعله أقل انتشارا.

وأكد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن دراسات أجريت أثبتت أنه لوال ارتداء الكمامة لكانت أعداد 
األصابات فى أوربا حوالي ١١ مليون شخص، لكن ارتداء الكمامة والحرص عليها من الحكومات والشعوب، قلل اإلصابات 

إلى 3 ماليين شخص، وأنجح الجهود األوربية الحتواء االنتشار الواسع للوباء فى بدايته.
 

وأضاف عقبة، أن دراسة أخرى أثبتت أن الكمامة نجحت فى تقليل اإلصابات حول العالم بحوالي نص مليار إصابة، وهو رقم 
كبير للغاية مقارنة بأعداد المصابين حول العالم حاليا والتى تصل إلى ٢٠ مليون إصابة.

 
وشدد عقبة على أن الموجة األولى من فيروس كورونا لم تنته بعد حتى نتحدث عن موجة ثانية، وأن كلمة موجة ثانية هي 
انحسار المرض واختفاؤه تماما ثم عودته مرة أخرى، لكن ما يحدث اآلن أن األعداد قلت فعال لكن الفيروس مازال ينتشر بين 

المواطنين ربما بأعداد أقل، فنحن مازلنا في الموجة األولى.
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الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني األهلية
 تقدم 30 منحة دراسية ألوائل الجمهورية ومتحدي اإلعاقة

12-8-2020 | 11:33ك
تب محمود سعد

تقديم  عن  األهلية،  اإللكتروني  للتعلم  المصرية  الجامعة  أعلنت 
منح دراسية كاملة للطالب المصريين من جميع أنحاء الجمهورية 
للحصول على درجة البكالوريوس في كليتي الحاسبات والمعلومات 
كاملة  الدراسية  الرسوم  المنح  تغطي  أن  علي  األعمال،  وإدارة 

طوال مدة الدراسة.
التعليم  الجامعة، إن وزير  الدكتور هشام عبد السالم رئيس  وقال 
العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار دائما ما يقدم دعًما 

كبيًرا للجامعة إيمانًا منه بأن التعليم اإللكتروني النموذج التعليمي المستقبلي، خاصة وأن الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني 
األهلية تعد الجامعة المصرية الرائدة التي تتيح فرصة التعلم عن بعد.

مستوي  على  األوائل  للطالب  مميزة  تعليمية  فرص  إتاحة  هو  المنح  هذه  تقديم  من  الغرض  أن  الجامعة  رئيس  وأوضح 
الجمهورية للدراسة ب الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني والتي تعد من أفضل الجامعات اإللكترونية على مستوى الشرق 

األوسط وأفريقيا.
وكشف عن تخصيص ٥ منح مجانية كاملة من بين الـ 3٠ األوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة )علمي علوم - علمي رياضة(، 
موضًحا أن المنح الخمس تشمل االلتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة، كما تشمل المصروفات الدراسية واإلدارية، بشرط أن 
يكون الطالب مصري الجنسية ومسجاًل فى الصف الثالث الثانوي فى إحدى المدارس المصرية الحكومية في العام الدراسى 

السابق على سنة التقدم.
وأشار الدكتور عبدالسالم، إلى أن الجامعة اإللكترونية تفتح أبوابها لمتحدي اإلعاقة بتخصيص ٢٠ منحة دراسية لهم ،وذلك 
بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بحيث يتم توفير ١٠ منح لمتحدي اإلعاقة، و الـ ١٠ اآلخرين للمتفوقين دراسيا منهم ، 
باالضافة الى تخصيص خمس منح سنوية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها -علمي علوم وعلمي رياضة - بواقع 
منحة لكل محافظة من المحافظات التي بها المراكز الدراسية ، شريطة أن يكون المتقدم من بين العشرة األوائل على مستوى 
المحافظة، وفق مستند رسمي من وزارة التربية والتعليم أو إحدى هيئاتها أو المحافظة ، حيث يؤكد نوع المدرسة وترتيب 

الطالب على مستوي محافظته.
الدراسية  المصروفات  الدراسي تشمل مزاياها خصًما من 3٠% وحتي ٥٠% من  للتفوق  إلى توفير منح  السالم  ولفت عبد 

المخصصة لطالب مرحلة البكالوريوس، وأيًضا تقدم الجامعة خصًما ٢٠% للطالب الذى له شقيق التحق بالجامعة.
يذكر أن الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس األعلى للجامعات، حيث أنشئت بالقرار 
الجمهوري رقم ٢٢3 لعام ٢٠٠٨ كأول جامعة مصرية تتبنى المبدأ التعليمي اإللكتروني، وتحولت الجامعة المصرية للتعلم 
اإللكتروني إلى جامعة أهلية، وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لعام ٢٠١٨، كأول جامعة مصرية غير هادفة للربح تقدم 
نموذجاً فريداً من نوعه للتعلم اإللكتروني استطاعت أن تحرر الطالب من عاملى المكان والزمان، مع االحتفاظ بالتواصل 
والتفاعل بين األساتذة والطالب، وذلك من خالل قنوات تعليمية مرنة معتمدة علي أدوات التعلم اإللكتروني والتعلم الذاتي، 

وبمناهج تتسم بالمعاصرة واالرتباط بسوق العمل.
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 مدبولى: تكليف من الرئيس برقمنة الجامعات والمستشفيات 

 األربعاء، 12 أغسطس 2020 - 10:23 ص
كتب: احمد عيسى 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً 
التعليم  لمؤسسات  الرقمي  التحول  مشروعات  موقف  لمتابعة 

العالي وإجراءات رقمنة المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي 
خدمات  إدارة  مدير  متولي،  خالد  والمهندس  العلمي،  والبحث 
الصحة اإللكترونية بوزارة االتصاالت، فيما شارك في االجتماع 

أشرف  والمهندس  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزيرة  السعيد،  هالة  الدكتورة  من  كل  كونفرانس  فيديو  تقنية  عبر 
عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.

التحول  لمشروعات  الحالية  المرحلة  الدولة خالل  توليها  التي  األهمية  على  الوزراء  رئيس  أكد  االجتماع،  مستهل  وفي 
العالمي في هذا المجال، كما أنها تسهل وتسرع عملية تقديم  الرقمي في كافة المجاالت؛ فهي من ناحية تواكب التطور 
الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ مشروعات التحول 

الرقمى للجامعات المصرية، ورقمنة المستشفيات الجامعية.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خالل االجتماع، محاور مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، والتي 
تتضمن ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية وجامعة األزهر، بتكلفة 4.722 مليار جنيه، و4 جامعات أهلية هي: جامعة 
الجاللة، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين، وجامعة المنصورة الجديدة، بتكلفة 1.514 مليار جنيه، فضال 

عن عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة.

المحور  ترتكز على ستة محاور،  للجامعات  الرقمي  التحول  أن مشروعات  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وأضاف وزير 
األول يتمثل في إقامة الحرم الجامعي الذكي من خالل تدريب فرق العمل بالجامعات الحكومية، وتقييم قدرات كافة الجامعات 
الحكومية على التحول الرقمي لجامعة ذكية، حيث تم اختيار جامعتي بنها والمنصورة كمرحلة أولى للبدء في تقييم الوضع 
البرامج  تنفيذ  وخطط  الفنية  الدراسة  إعداد  تم  اإلطار  هذا  وفي  البشرية،  الطاقة  كفاءة  ورفع  الجامعة،  لقدرات  الحالي 
التدريبية وجار وضع الجداول الزمنية للتدريب، والتحكم في الدخول الذكي من خالل التعرف على الطالب من بصمة الوجه 
والتحكم في الدخول ألي كلية ومعرفة أماكن التواجد داخل قاعات المحاضرات والمعامل لتنفيذ قواعد التباعد االجتماعي 

وتنفيذ نظام الحضور واالنصراف.

إلى  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  أشار  الصدد  هذا  وفي  اإللكترونية،  االختبارات  إجراء  فهو  الثاني  المحور  أّما 
كراسة  من  االنتهاء  تم  أنه  في  فتتمثل  األولى  بالمرحلة  يتعلق  فيما  أنه  موضحا  مرحلتين،  على  سيتم  المحور  هذا  أن 
المواصفات للبرامج وطرحها للشركات كما تم االنتهاء من التقييم الفني، حيث سيتم توريد وتركيب أجهزة وبرامج لعدد 
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38 مركز اختبارات إلكترونية في 27 جامعة حكومية وجامعة األزهر، وتوريد وتركيب أجهزة وبرامج لمركز المعلومات الرئيسي 
واالحتياطي، فضال عن توريد البرامج الخاصة باالمتحانات وبنوك األسئلة لخمس حزم برامج موزعة على أربعة قطاعات للجامعات 
وقطاع مركزي للبنك الموحد، وأنه جار إنشاء بنوك األسئلة، فيما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس علي إعداد األسئلة اعتباراً 
من سبتمبر المقبل، وسيتم تشغيل تطبيقات االختبارات والتكامل مع أنظمة المعلومات بالجامعات حيث تكون الجامعات جاهزة لعقد 
االختبارات اإللكترونية في إبريل2021 ، كما تم إعداد الدراسة الفنية والمالية للمرحلة الثانية، وسيتم التنفيذ فور تشغيل المرحلة 

األولى.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المحور الثالث لمشروعات التحول الرقمي هو إقامة المنصات والبوابات اإللكترونية والتي 
والطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  بين  والتواصل  المصرية  للجامعات  موحدة  بوابة  وهي  للجامعات،  الموحدة  البوابة  في:  تتمثل 
العالي  التعليم  لوزارة  الرسمي  الموقع  تطوير  سيتم  العلمي، حيث  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وموقع  التعليمية،  العملية  أثناء 
والبحث العلمي على شبكة االنترنت، وتطبيق إنترنت األشياء، من خالل تنفيذ تطبيقات تفاعلية لالستخدامات اليومية للطلبة بمباني 
الجامعات األهلية، وبوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية؛ للتواصل فيما بينهم والبوابة الموحدة لجهات تمويل المشروعات؛ 

لتوحيد طلبات التقدم لتمويل المشاريع ومنع تكرار تمويل نفس المشروع.

ووفقا لما عرضه الوزير، فإن المحور الرابع لمشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي يتمثل فى تطوير البنية التحتية، 
والذي يقوم على مبادرة توفير أجهزة حاسب لطالب الجامعات ووسيلة اتصال باالنترنت، وتجهيز مركز بيانات موحد الستضافة 
كافة مشروعات الوزارة والجهات التابعة، وربط مباني كل جامعة بمركز بياناتها الرئيسي بشبكة من الكابالت الضوئية، ورفع 

سرعات اإلنترنت بالجامعات، وإقامة معامل تخصصية في مجال إنترنت األشياء.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن المحور الخامس لمشروعات التحول الرقمي يتمثل في تطوير النظم والتطبيقات من خالل تفعيل 
نظام إدارة التعلم داخل الجامعات بين أعضاء هيئة التدريس والطالب، وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها الطالب على مسار 
حياتهم داخل الجامعات، وإنشاء نظام إدارى مميكن لدورات العمل المختلفة بالمؤسسات مثل المشتريات وإدارة الموارد البشرية 
والمخازن، وميكنة قطاع البعثات وقطاع التعليم، ونظام تأكيد النسخ األصلية للشهادات لمنع التزوير، وتفعيل التوقيع اإللكتروني. 
فيما يتمثل المحور السادس في تطوير المحتوى التعليمي الجامعي من خالل مبادرة مشتركة بين التعليم العالي والبحث العلمي وبين 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ورقمنة الكتب التعليمية وخاصة التي تضم مواد علمية باللغة العربية.

كفاءة  رفع  تستهدف  والتي  مستشفى،   113 وعددها  الذكية،  الرقمية  الجامعية  المستشفيات  مشروعات  الوزير  استعرض  كما 
الخدمات الطبية والعالجية المقدمة، وتسهيل الخدمات على المريض، وتتبع األصول والحفاظ عليها، والتحرر من العمل الورقي، 

واالستخدام االمثل للغرف، وتتبع معدات المستشفى، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات.

ولفت الوزير إلى أن مشروعات الرقمنة الذكية للمستشفيات الجامعية ستكون من خالل تطوير نظم معلومات المستشفيات، ورقمنة 
وتفعيل  للمستشفيات،  المؤمن  الشبكي  الربط  منظومة  وكذا  التحتية،  البنية  واستكمال  وتطوير  بالمستشفيات،  الطبية  الخدمات 
قواعد  مع  والربط  للمواطنين،  الصحية  للسجالت  بيانات  قواعد  وانشاء  الجامعية،  المستشفيات  ألداء  اللحظية  المتابعة  منظومة 
بيانات التأمين الصحي، وتطبيق العالج عن بعد، وإطالق شبكة بنوك الدم، وخريطة أسّرة الرعاية المركزة، وبيان توزيع الحضانات 

وإشغالها، فضال عن إنشاء تطبيقات الذكاء االصطناعي في المستشفيات.

تابع 



هـــبـــة ســمــير 

سلمى عبد المجيد 


