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رئيس جامعة عين شمس يستقبل طالب تجارة الحاصلين على 
منحة ساويرس بجامعة شيكاجو األمريكية

الثالثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
أستقبل  محمود المتنيي، رئيس جامعة عين شمس

، طالب كلية التجارة الحاصلين علي منحة مؤسسة 
ساويرس للتنمية االجتماعية

لقضاء عام دراسي كامل بجامعة شيكاجو بالواليات
 المتحدة األمريكية، وذلك بمقر جامعة عين شمس

 بقصر الزعفران .
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب 

رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب،  الدكتور
 محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون

 الدراسات العليا، واألستاذ الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة. 
  الدكتورة هيام وهبة، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، والمنسق العام لالتفاقية،  الدكتورة دينا راشد مساعد العميد 

بجامعة شيكاجو للشراكات الدولية والمرشدة األكاديمية الخاصة بطالب المنحة في جامعة شيكاجو و ميس أبو حجاب مدير قطاع 
التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية.

حيث أشاد ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة بالمستوي المتميز للطالب وما حققوه من نجاحات وإنجازات متميزة بجامعة شيكاجو 
المرموقة بالواليات المتحدة األمريكية، والتي تصنف ضمن أفضل الجامعات بالعالم وأكثرها تنافسية، كما قدم سيادته الشكر 

لمؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتماعية علي مبادرتها التي تهدف الي رفع مستوي الطالب المصريين واعطائهم الفرصة الستكمال 
تعليمهم في افضل الجامعات العالمية من اجل ان يعودوا لوطنهم ويساهموا في النهضة االقتصادية التي تشهدها مصر.

كما اشاد ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب بالمستوي المتميز الذي ظهر به طالب برنامج الساعات 
المعتمدة باللغة االنجليزية بكلية التجارة جامعة عين شمس والذي يرجع الي ما تلقوه من علم حديث ومتطور علي ايدي اساتذتهم، 

األمر الذي جعل مؤسسة ساويرس تختارهم لهذه المنحة، مما يثبت جودة التعليم الجامعي في مصر وجامعة عين شمس ، كما حث 
الطالب علي رد الجميل لوطنهم عقب تخرجهم بعد حصولهم علي ذلك المستوي الراقي من التعليم.

ومن جانبه حث ا. د محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مؤسسة ساويرس علي زيادة المنح 
المقدمة لجامعة عين شمس ، بحث امكانية ان تمتد هذه المنح لتشمل طالب الدراسات العليا من الهيئة المعاونة.

واشار ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة ان هذه المنحة تأتي علي خلفية بروتوكول التعاون الذي ابرم بين كل من جامعة شيكاغو 
وجامعة عين شمس فى مجاالت البحوث والتعليم ؛ مضيفا ان هذا التعاون يأتي ضمن برنامج » ساويرس« لتقديم منح دراسية 

لطالب الكلية للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل واالقتصاد والتي يمكن ان تمتد لمرحلة الدراسات العليا، 
مشيرا انه قد تم قبول هؤالء الطالب االربعة والذين انهوا الفرقة الثالثة بمرحلة الساعات المعتمدة باللغة اإلنجليزية للحصول على 

هذه المنحة والسفر الستكمال دراسة السنة الرابعة في جامعة شيكاجو االمريكية.
واوضحت ا. د هيام وهبة انه طبقًا للبنود التي تم االتفاق عليها، فقد تم ترشيح 15 طالب يمثلوا أوائل الدارسين بكلية التجارة من 

تخصصات األسواق المالية واالقتصاد والمحاسبة والتمويل للحصول على المنحة الدراسية بجامعة شيكاغو، حيث خضعوا لعدد من 
االختبارات و المقابالت الشخصية وكذلك تقديم شهادة مستوى في اللغة اإلنجليزية، والتي أسفرت عن قبول اربعة طالب علما بأنه 
كان المطلوب طالب واحد وبحد أقصى طالبين ومن المقرر أن يقوم الطالب األربعة بدراسة عدد 12 مقرر علمي تعادل مقررات 

الفرقة الرابعة فى تخصص التمويل واالقتصاد، علًما بأنه هذه المنحة سوف تتيح لهؤالء الطالب دراسة بعض المقررات على 
مستوي الدراسات العليا، باإلضافة إلى الدخول فى برامج تدريبية داخل الجامعة وخارجها
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ومن جانبها اشادت الدكتورة دينا راشد مساعد العميد بجامعة شيكاجو للشراكات الدولية والمرشدة األكاديمية لطالب المنحة 
بالمستوي األكاديمي للطالب وادائهم، مشيرة ايضا الي اشادة اساتذة جامعة شيكاجو بالمستوي المتميز لطالب جامعة عين شمس 

وحسن تصرفهم.
شهد اللقاء استعراض ثمار التعاون المتميز بين جامعة عين شمس وجامعة شيكاجو ومؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية، والذي 
اثمر عن إرسال أربعة طالب متفوقين من كلية التجارة إلي جامعة شيكاجو أثناء العام الجامعي 2019-2020 كطالب زائرين. 

واوضح طالب كلية التجارة المشاركين بالمنحة ) مايكل ممدوح، مايكل يسي، إيمان فرحات، عال هشام ( تجربتهم الدراسية بجامعة 
شيكاجو ومدي االستفادة علي المستوي األكاديمي والشخصي من خبرات صقلت مهاراتهم األكاديمية والمهنية.

جدير بالذكر أن جامعة شيكاغو مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، ويلتحق بها حاليًا أكثر من 16 ألف طالب 
وطالبة في كليات وبرامج متعددة في مختلف مجاالت الفنون والعلوم وإدارة األعمال، وغيرها من التخصصات المختلفة.

 

 تابع
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مستشفى جامعة عين شمس التخصصي تطلق مبادرة للكشف 
المبكر عن أمراض أورام الثدي

في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة عين شمس
 برئاسة ا. د محمود المتيني ، وبرعاية ا.د. أشرف عمر 

عميد كلية الطب بجامعة عين شمس و رئيس مجلس
 ادارة

 المستشفيات الجامعية ، تبدأ مستشفي جامعة عين
 شمس التخصصي بالعبور برئاسة أ. د . شريف محسن 

حملة للكشف المجاني علي المرأة علي مرض
 سرطان الثدي وذلك بمناسبة أن شهر أكتوبر

 هو الشهر العالمى للتوعية بسرطان الثدى، وضمن
 مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس

 عبدالفتاح السيسي مع مراعاة كافة االجراءات االحترازية
 الالزمة .

وأشار أ.د.شريف محسن أن المبادرة تهدف للكشف والتوعية بمرض سرطان الثدي علي المرأة ويتم إجراء العمليات مجاناً لمن 
يحتاج بمستشفيات جامعة عين شمس ، كما تضم المبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وتقديم العالج لمن 

تثبت إصابتهن فضاًل عن نشر التوعية والثقافة الصحية الصحيحة .
وفي ذات السياق أكد ا.د.شريف محسن أنه بدءاً من شهر نوفمبر تبدأ عيادات الباطنة واألطفال و االمراض الصدرية بمستشفي 

جامعة عين شمس التخصصي بالعبور في إستقبال الحاالت وذلك بعد 6 أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا وتحول المستشفي 
إلي مستشفي عزل و ذلك باإلضافة لعيادة األمراض المعدية والمتوطنة والتي تم تدشينها و العمل بها من شهر سبتمبر الفتاً أن 

المستشفي ما زالت تقوم بدورها كامالً الستقبال أي حاالت إشتباه أو إصابة بفيروس كوفيد 19 مع تحدي كافة الظروف للقيام بالدور 
المجتمعي الالزم و ضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد دون التقصير في تقديم كافة الخدمات الطبية .
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الثالثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
قال عمر محمود تريكه رئيس اتحاد طالب 

كلية اآلداب بجامعة عين شمس ان االتحاد نظم 
حفل استقبال للطالب الجدد وتم تكريم األوائل العام 

الماضي تحت رعاية ادارة الجامعة والكلية الفتا الي اتخاذ 
كافة اإلجراءات االحترازية.

واضاف في تصريحات خاصة لموقع
 صدي البلد ان ادارة الكلية تطلب حضور

 100 طالب فقط بحرم الكلية امام النافورة  للحفاظ علي التباعد االجتماعي مؤكدا علي تلبية الدكتور مصطفي 
مرتضي عميد الكلية والدكتورة حنان كامل وكيل شئون الكلية بتنظيم الحفل ومتطلبتها تحت مسمي المعالم 

المصرية علي العصور حيث مثلت كل اسرة عصر من العصور .
واستطرد رئيس اتحاد طالب كليه اآلداب انه تم تكريم 20 طالبا من 16 قسما بالكلية واضافة للتشعيب باالقسام 

بشهادات التكريم ناصحا الطالب الجدد باالشتراك في األنشطة الطالبية التي تدعم الروح المعنوية للطالب.
ونظمت كلية اآلداب بجامعة عين شمس حفال الستقبال الطالب الجدد والقدامى بمناسبة العام الجامعي الجديد 

2020 / 2021  االحد  25 اكتوبر 2020 الساعة 11 صباحا بساحة الكلية  تحت رعاية الدكتور محمود 
المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ، 

الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية اآلداب وإشراف الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب 
وتنفيذ إدارة رعاية الشباب واتحاد طالب الكلية .

 
 

رئيس اتحاد طالب آداب عين شمس : كرمنا 20 طالبا من 16 
قسما واهتمام كبير باألنشطة الطالبية
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وكيل آداب عين شمس : امتحانات "الميد تيرم " في األسبوع 
السابع من الدراسة

الثالثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:04 م
 قالت حنان كامل وكيل شئون كلية 

اآلداب بجامعة عين شمس إن العملية 
التعليمية تسير بشكل ايجابي سوا 

بالتعليم الهجين او من داخل الحرم الجامعي.
مؤكدة علي استمرارية االلتزام بكافة 
اإلجراءات االحتزازية ضد فيروس 
كورونا للحد من انتشار العدوي بين 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعمال.

واضافت " كامل " في تصريحات خاصة 
لموقع " صدي البلد " ان امتحانات "

 الميد تيرم " ستبدأ من االسبوع السابع 
بالدراسة وذلك بعد التأكد من سالمة صحة الطالب واستكمال العملية الدراسية بشكل طبيعي. 

والافتة الي ان االمتحانات ستتم بشكلها المعتاد حيث ان االمتحان سيتم بشكل مقالي لمدة ساعة داخل قاعات التدريس وذلك باتخاذ 
كافة الخطوات االحترازية من التباعد االجتماعي بين الطالب وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.

واكدت "كامل " علي انه في حالة عدم استكمال الدراسة داخل الكلية  تستعد الكلية الستبدال االمتحانات بأبحاث ورفعها علي 
المنصات االلكترونية  مشيرة الي رفع االسئلة علي بنوك المعرفة لمساعدة الطالب لالستعداد لالمتحانات.

 والجدير بالذكر انه قد قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية اآلداب بجامعة عين شمس، ٕان الكلية اتخذت اإلجراءات 
االحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد حيث يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم بالبوابات الخارجية 

ؤاجهزة قياس درجة الحرارة.
 ؤاضاف عميد كلية اآلداب خالل تصريحاته لـ صدي البلد، ٔانه يتم ٕالزام جميع الطالب ؤاعضاء التدريس والعاملين بارتداء 

الكمامات ومنع دخول ٔاي طالب دون ارتدأيها وااللتزام بالتباعد االجتماعي.
ؤاكد الدكتور مصطفي مرتضي ٔانه تم االعتماد علي التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد، منوها ٕالى ٔانه تم االنتهاء من ٔاعمال 

الصيانة للمعامل والمدرجات وقاعات الدراسة والتٔاكد من سالمة وصيانة األدوات الدراسية ومصادر التهوية وتنفيذ ٔاعمال الصيانة 
العاجلة والشاملة والبسيطة وصيانة ٔاجهزة الكمبيوتر ؤاجهزة المعامل.

واوضح كيفية دخول الطالب على المنصة االلكترونية لكلية االداب جامعة عين شمس )مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة( 
ويمكن للطالب معرفة كافة التفاصيل من خالل هذا اللينك اضغط هنا .

ؤاصدر الدكتور محمود المتينى رٔييس جامعة عين شمس قراًرا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات 
واإلدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتباًرا من 2020/10/17 .

يطبق القرار على ٔاعضاء هئية التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد واإلدارات والوحدات المختلفة 
، كما يطبق ٔايًضا على كافة الطالب بكل الكليات والمعاهد.

 وتكلف ٕادارة األمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برٔياسة عميد كل كلية ٔاو معهد وعضوية وكيل الكلية ٔاو المعهد لشٔيون 
خدمة المجتمع وتنمية البئية ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

 وفوض القرار األمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى االنذار فى المرة األولى وتشديد العقوبة 
فى حالة تكرار المخالفة.
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بنات عين شمس تواصل تقديم ملفات المستجدات بالمرحلة الثالثة

الثالثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 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 صدي البلد ٔان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية االنترنت بالكامل داخل الكلية 

باإلضافة ٕالي دورات تدريبية ألساتذة الجامعة للحصول ٕالي ٔاعلي النتأيج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل ٔاعداد الطالب داخل القاعات 
ٕالى نصف السعة االستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطالب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات 

وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد األيام المقررة للحضور ٕالي ثالثة ٔايام فقط وباقي ٔايام األسبوع يكون عن طريق التعليم 
األونالين. 

ؤاعلنت الكلية عن جدول مواعيد التقديم للطالبات المستجدات الفرقة األولي للعام الدراسي 2021/2020 للمرحلة الثالثة حيث 
يواصل الطالب تسليم ملفاتهم حتي 31_10_2020 . 

ؤاقر المجلس األعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدٔا الدراسة بالفصل الدراسي األول يوم 
السبت 2020/10/17، وتستمر لمدة ٔاربعة عشر ٔاسبوًعا تنتهي يوم الخميس 2021/1/21. 

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول من السبت 2021/1/23 حتى الخميس 2021/2/4، وفقًا لطبيعة الدراسة 
واالمتحانات بكل كلية.

وتبدٔا ٕاجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 2021/2/6 حتى يوم الخميس 2021/2/18، على ٔان تستأنف الدراسة بالفصل 
الدراسى الثانى يوم السبت 2021/2/20، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر ٔاسبوًعا تنتهي في الخميس 2021/6/10، وتجرى 

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خالل شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة واالمتحانات بكل كلية.
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أبناء زراعة عين شمس يشاركون في المشروع القومي للمائة 
ألف صوبة زراعية

 
اإلثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:58 م

 
قال الدكتور أحمد جالل عميد كلية الزراعة بجامعة 

عين شمس أن الكلية تستعد الستقبال الطالب للعام
 الدراسي الجديد 2020 /2021 باتخاذ الخطوات 

االحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية 

للحفاظ على الطالب ضد فيروس كورونا.

وأوضح لـ صدى البلد أن الجامعة وفرت بوابات تعقيم للمداخل الرئيسة للكلية وأدوات التعقيم داخل الحرم الجامعي، مشيرا الى 
التباعد االجتماعي داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس عن طريق تقليل أعداد الطالب داخل المحاضرات.

وشدد »جالل« على ارتداء الكمامات للطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ويحظر على أي طالب دخول الحرم والمحاضرات 
بدونها، مضيفا أن اتحاد الطالب مسؤول عن احتفاالت االستقبال للطالب الجدد مع أول أيام الدراسة.

وأردف أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثالثة أيام ألون الين والثالثة أيام اآلخرين من داخل الحرم الجامعي، مؤكدا رفع 
المقررات الدراسية علي المنصات االلكترونية الخاصة بكلية الزراعة.

وأشار إلى أنه تم تدريب 100 من خريجين وطالب الكلية في المشروع القومي للمائة  الف صوبة زراعية وال يزال التعاون 
مستمرا والفرصة متاحة ألبنائنا من الطالب والخريجين.

 ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور أحمد جالل السيد عميد الكلية وإشراف الدكتورة سامية عبد العظيم وبالتعاون بين وحدة ريادة مع 
مركز البحوث الزراعية والهيئة العربية للتصنيع تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مشروعا قوم



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

"فتوات وباشوات ورومان وبدو" يستقبلون الطالب الجدد بجامعة 
عين شمس

عصور متعددة بين الروماني والفرعوني والبدوي
 واإلسالمي والبشوات داخل جامعة عين شمس

 وتحديدا في كلية اآلداب، تخطفك لعالم آخر لم يصبح 
موجود اآلن، يجعلك تتخيل وجودك في هذه الفترات،
 وتتعرف على تفاصيلها، فكرة خارجة عن المألوف

 من طالب اتحاد كلية اآلداب الستقبال الطالب الجدد
 بطريقة مبهجة وحماسية.

"الطالب أغلبيتهم كانوا مبهورين بالموضوع 
وفيه استفادوا بيها".. هكذا بدأ إسالم عبدالغفار

 في المرحلة الرابعة بكلية آداب قسم إرشاد سياحي 
وعضو في اتحاد الطلبة لجنة األسر، حديثه لـ "الوطن"،

 عن رد فعل الطالب الجدد في حفل االستقبال الخاص
 بهم حيث إنهم قرروا تفنيدها إلى أقسام كل أسرة تفننت في عرض عصر مختلف عن األخر.

كما صنع المسؤولين عن كلية آداب منافسة راقية بين أسر اتحاد الطلبة بأن أفضل عصر سيحصل على جائرة، وهو ما حدث 
بالفعل ألسرة الكيان عن تنفيذهم العصر البدوي بشكل متميز، وحصولهم على المركز األول: "وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطالب 

الدكتورة حنان متولي هي اللي تولت موضوع الجائزة وعميد الكلية مر على كل األقسام واتعرف على العصور اللي عملوها".
واهتم الطالب الجدد بزيارة جميع األقسام التي تحاكي عصور مصر والمعالم، والتقطوا الصور مع الطالب الذين يرتدون 

الزي الخاص بالعصر المحدد لكل أسرة سواء "روماني أو إسالمي أو فترة الفتوات أو الفراعنة أو البشوات أو البدوي أو فترة 
السبعينات"، ومعرفة التفاصيل والمعلومات عن تلك الفترات ثم تشارك الجميع غناء األغنية الخاصة بالجامعة".

ولم تقتصر المنافسة بين كلية آداب فقط بل هناك منافسة على مستوى كليات جامعة عين شمس في أفضل طريقة الستقبال الطالب 
الجدد: "بس دي لسه بقى مخلصتش ألن في ناس لسه بتعمل يوم االستقبال" بحسب إسالم.

وأنهى إسالم حديثه أن هناك اهتمام كبير بالوقاية من فيروس كورونا، والتزام الطالب بالتباعد بين بعضهم وارتداء الكمامات 
واستخدام الكحول: "اللي عملناه ده فكرة جديدة أول مرة تحصل بديلة للحفالت والحاجات التانية عشان ميبقاش في زحمة وعشان 

نحافظ على التباعد".



إنجى على 

سلمى عبد المجيد 


