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افتتاح مقر مشروع محو األمية بكلية اآلداب جامعة عين شمس
04:05 م | اإلثنين 10 أغسطس 2020

كتب احمد ابو ضيف 

استقبل الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية اآلداب جامعة عين 
الجامعة  رئيس  نائب  عبدالحميد  نظمي  الدكتور  اليوم،   شمس، 
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والوفد المرافق له، للوقوف 
بالتعاون  األمية،  محو  مشروع  مقر  إنشاء  مستجدات  آخر  على 
مع الهيئة القومية لمحو األمية وتعليم الكبار، ومركز تعليم الكبار 

بالجامعة.

وأشاد الدكتور نظمي عبدالحميد، بالخطوات التي تتبعها الكلية في 
هذا الصدد، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة، في المشاركة في تنفيذ المشروع القومي لمحو األمية، الذي يستهدف قيام 
طالب الجامعة خالل فترة الدراسة، بمحو أمية عدد من األفراد، وفق قاعدة البيانات المعدة مسبقًا، كما اطلع على الجدول 

الزمنى المقرر لبدء تنفيذ المشروع.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، على اهتمام الكلية بإثراء قيم التطوع لدى الطلبة، من خالل المشاركة االجتماعية 
في هذا المشروع، وأيضا يمنح الكلية مزيد من المشاركة في المشروعات القومية بالدولة، مؤكدا على أهمية توعية طالب 

الجامعة بالدور الوطني والتطوعي، في خدمة المجتمع في كل أوجه الحياة، خاصة في قضية محو األمية.
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االتصاالت: تنفيذ 300 وحدة لـ»التشخيص عن بعد«
 خالل 2020

 األربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:38 ص 
كتب: طارق عتمان 

قالت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تنفيذ عدد 
من  يتضح  ما  وهو  المستدامة،  المجتمعية  التنمية  مشروعات  من 
الدولة في مبادرة  تبنتها  بُعد، والتي  التشخيص عن  خالل مبادرة 
رئاسية نجحت في أن تكون ذات تأثير واضح خالل ظروف جائحة 

كورونا الحالية.

وأوضحت االتصاالت أن المبادرة استهدفت تنفيذ وإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بُعد تنتشر في محافظات ومدن الجمهورية، 
في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة خالل العام الجاري، حيث تم بالفعل نقل 14 وحدة منها للتشغيل في مستشفيات 
العزل الصحي؛ نظًرا ألهميتها في الحفاظ على سالمة األطباء والمرضى ذوي األمراض المزمنة في هذه المرحلة الحرجة.

وأكدت الوزارة خالل مشاركتها في فعاليات افتتاح مؤتمر »التحول الرقمي وقضايا العمل االجتماعي«، الذي نظمته شبكة 
التنمية  مشروعات  دعم  في  دورها  على  والبيئية،  البشرية  للتنمية  العربية  الجمعية  برعاية  االجتماعية،  الخدمة  مطوري 
المجتمعية عن طريق دمجها باستخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك من خالل استراتيجية ترتكز على رؤية 

متكاملة للتحول الرقمي وبناء اإلنسان، انطالقًا من خطة الدولة للتنمية المستدامة، واألهداف اإلنمائية.
وذكرت الوزارة، خالل بيان لها علي الموقع االلكتروني، أن هناك توجها بإرادة سياسية قوية لتنفيذ سياسات وأنظمة التعلم 
اإللكتروني كأحد المحاور األساسية للتنمية المجتمعية وبناء اإلنسان، من خالل عدد من البروتوكوالت واالتفاقات التي تبرمها 
وزارة االتصاالت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية عن 
طريق تهيئة البنية التحتية الرقمية لتفعيل التعلم اإللكتروني بمعناه الواسع، والذي يشتمل على تأهيل األكاديميين والدارسين 
للتعامل مع هذه المنظومة، إلى جانب تحويل المناهج للشكل الرقمي من خالل إطار علمي يحافظ على معايير جودة التعلم 

اإللكتروني.

وأشارت وزارة االتصاالت إلى دور المركز التنافسي للتعلم اإللكتروني في مبادرة التعليم المصرية وتطوير مجاالت التعلم 
اإللكتروني، وإلى تجربة »e-lab« التي تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس وعدة جامعات أخري، لتحويل الخبرات 

األكاديمية والتجارب العلمية بكليات العلوم والهندسة إلى الشكل اإللكتروني التفاعلي.
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دكتور مناعة عن اللقاح الروسى لـ«التاسعة«: ال نستطيع 
الجزم بأنه الحل الوحيد لكورونا 

األربعاء، 12 أغسطس 2020 01:12 ص
كتب رامى محيى الدين

بجامعة  والمناعة  الباطنة  الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم  قال 
عين شمس، هناك سباق بين الدول واألبحاث جعل الدول تبحث 
األبحاث  من  العديد  لدينا  نحن  العلمى،  السبق  وليس  السبق  عن 
واألفكار التي تجرى للبحث عن المصل أو اللقاح، وأضاف خالل 
مداخلة هاتفية مع اإلعالمى وائل اإلبراشى ببرنامج التاسعة المذاع 
على القناة األولى بالتليفزيون المصرى: إذا ظهرت أمصال أخرى 
تظهر بأفكار أخرى والمشكلة أن الفيروس يهاجم البشرية كلها وال 

يوجد شيء يسمى باستباق، والبد أن نوضح للناس أنه ليس لدينا دواء 
أو لقاح ثبت نجاحه 100% وال يوجد لقاح أمن 100% وبوتن زج ببنته في مثل هذه التجربة وهذه الوسيلة ال يمكن استخدامها 

في التسويق لمنتج طبى والبد من نشر النتائج الحقيقية لهذه التجربة.

وتابع: هذا مجرد سلق النتائج وال نستطيع أن نجزم أن هذه هي الحل الوحيد أو العالج النهائي لجائحة كورونا.

وكان قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه ال يمكن الحديث عن 
موجة ثانية من فيروس كورونا فى مصر فى الوقت الحالى، ألن الموجة األولى لم تنتِه بعد، مضيفا أن كثافة المواطنين في 

الساحل والشواطئ العامة وفترة إجازة العيد أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا

وأوضح تاج الدين، فى مداخلة تلفزيونية أن شدة الوباء فى مصر انخفضت والفيروس أصبح ضعيفا والدليل على ذلك انخفاض 
أعداد الوفيات، مؤكدا أنه يتابع عن كثب أعداد المصابين بفيروس كورونا فى كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية. 
وعن عودة المستشفيات للعمل مرة أخرى، أكد: »نوع من االستعداد في حالة زيادة أعداد المصابين مرة أخرى، وهو أمر 

جيد ومطلوب«.

وأشار إلى أن فصل الشتاء يحمل احتماالت بزيادة أعداد المصابين باألنفلونزا العادية، بسبب غياب التهوية داخل األتوبيسات 
وفصول المدارس وغرف المنازل
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»األعلى للجامعات« يحسم أعداد المقبولين للكليات للعام الجديد 
باإلسكندرية.. السبت

07:58 | 2020-8-11
كتب: محمود سعد 

يعقد المجلس األعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا، يوم السبت المقبل، 
بالجامعات  قبولها  المقرر  األعداد  لحسم   ، اإلسكندرية  بجامعة 

للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021

األدنى  الحد   ، للجامعات  األعلى  المجلس  يعلن  أن  المقرر  ومن 
للمرحلة األولى ب تنسيق الجامعات ، وموعد تسجيل رغبات الطالب بالمرحلة، حيث تستمر أعمال المرحلة لمدة 5 أيام.

ويناقش المجلس األعلى للجامعات ، خالل اجتماعه، ما أسفرت عنه نتيجة الثانوية العامة، واستمرار ارتفاع المجاميع العالية 
للطالب، والوصول بحلول للخروج من هذا المأزق الذي يتواصل للعام الثاني على التوالي.

ذلك لضمان سالمة  في  المتبعة  اإلجراءات  النهائية وكافة  السنوات  امتحانات طالب  أعمال  لمناقشة  المجلس،  يتطرق  كما 
الطالب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانطلق ماراثون تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد، السبت الماضي، باختبارات القدرات للكليات التي تحتاج 
القبول بها اجتياز هذه االختبارات، وهي: »اإلعالم – التربية الرياضية – التريية الفنية – التربية الموسيقية – التربية النوعية 

– الكليات التكنولوجية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية«.
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التعليم العالي: تقييم كافة الجامعات الحكومية على التحول الرقمي 
لكي تتحول إلى جامعات ذكية

10:33 | 2020-8-11
كتب محمود سعد

برئاسة  االثنين،   ، التعليم  تطوير  صندوق  إدارة  مجلس  عقد 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  عبدالغفار  خالد  الدكتور 
الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولي  مصطفى  الدكتور  من  مفوًضا 
الدولي،  التعاون  المشاط وزير  رانيا  الدكتورة  من  كل  بحضور 
والدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم ، 

وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من  عددا  االجتماع،   خالل  الحيوي  أحمد  الدكتور  واستعرض 

واعتماد   ،2021/2020 المالي  للعام  الصندوق  موازنة  مشروع  اعتماد  على  المجلس  وافق  حيث  الهامة،  الموضوعات 
الحساب الختامي للعام المالي 2020/2019.

كما تمت الموافقة على مشاركة صندوق تطوير التعليم في البروتوكول الموقع بين المجلس األعلى للجامعات، وهيئة تنمية 
صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والذي يهدف إلى تقييم كافة الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لكي تتحول إلى جامعات 

ذكية.
كما وافق المجلس على قيام الصندوق بتقديم المساندة والدعم المالي والتمويل للدراسات والمشروعات الخاصة بوزارة التعليم 

العالي وهي: دراسات تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية، خطط الوزارة في التحول الرقمي والتعليم عن بعد.
وتمت الموافقة على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأسيوط خالل العام المالي 

.2021/2020
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة نقل تبعية مجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل باألميرية والفيوم إلى الجامعات 
المالية،  ووزارة  الفني،  والتعليم  والتعليم  والتربية  العلمي،  والبحث  العالي  )التعليم  وزارات  ممثلي  السادة  من  التكنولوجية 
والتخطيط والتنمية االقتصادية، و صندوق تطوير التعليم ، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وعضو من هيئةالرقابة اإلدارية(.
كما تم عرض مقترح الالئحة األساسية واإلدارية والمالية لمركز خدمة المجتمع بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة 

التابعة للصندوق وتم االتفاق على أن ترسل لوزارة المالية لمراجعتها.
كما وافق المجلس على استكمال تمويل المرحلة األولى لمشروع تطوير المعاهد الفنية للتمريض »نظام سنتين« التابعة لكل 

من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي
ووافق المجلس على مساهمة الصندوق في تطوير مناهج المدارس الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

المعامل  من  والمنسوجات  الغزل  دعم  بصندوق  الخاصة  المادية  اإلمكانيات  لدراسة  لجنة  تشكيل  على  المجلس  وافق  كما 
والورش والقاعات الدراسية

حضر االجتماع كل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور هاني هالل عضو مجلس 
ادارة و المهندس ايمن بدوي عضو مجلس ادارة، والسيد على السيسي ممثالً عن وزير المالية، والدكتورة إيمان عاشور ممثالً 
عن وزارة االتصاالت، والدكتور عمرو جمعة ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عالء ممثالً عن وزارة 

التخطيط، والدكتورة ندى مسعود ممثالً عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
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 لليوم السابع على التوالى.. 
طالب الثانوية العامة يواصلون التسجيل 
لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق

األربعاء، 12 أغسطس 2020 05:30 ص

التوالى،  السابع على  لليوم  العامة،  الثانوية   يواصل طالب 
للكليات  القدرات  اختبارات  لحجز  التنسيق  بموقع  التسجيل 
المؤهلة  القدرات  اختبارات  اجتياز  بها  القبول  يستلزم  التى 
لذلك، وكان  السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم 
العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، 
أعلن أن عدد المتقدمين الختبارات القدرات وصل حتى اآلن 
مكتب  طالب وطالبة على موقع  ألف  يقرب من 85  ما  إلى 

التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2020– 2021.

 وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق اإللكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطالب إلجراء 
الحاسب اآللى  إلى معامل  الـ24 ساعة، باإلضافة  الموقع متاح للطالب خالل  إلى أن  القدرات، مشيًرا  اختبارات 

بالجامعات.
وأضاف السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن طالب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات 

القدرات في نفس التوقيت المتاح لطالب الدور األول.
 

السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس  بدأت  العامة  الثانوية  القدرات لطالب  اختبارات  أن  بالذكر  جدير 
الجارى في هذه الكليات:-

 
1. كليات اإلعالم.

 
2. كليات الفنون الجميلة )فنون– عمارة(.

 
3. كليات الفنون التطبيقية.

 
4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

 
5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

 
6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

 
7. شعبتي التربية الفنية بكليتي )التربية باإلسماعيلية جامعة
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»الفنون الجميلة والتطبيقية واإلعالم« تتصدر رغبات 
اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

04:50 | 2020-8-11
كتبت:محمود سعد

كشف السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي 
بالجامعات، عن  القبول  تنسيق  مكتب  العام على  والمشرف   ،
تصدر كليات »الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية – اإلعالم« 
رغبات طالب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الجامعي 
الجديد 2020 – 2021، ب اختبارات القدرات التي تجرى ب 

تنسيق الجامعات .

وأضاف عطا، في تصريحات خاصة لـ«بوابة األهرام«، أن طالب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات 
القدرات في نفس التوقيت المتاح لطالب الدور األول.

الفنون   – »اإلعالم  لكليات:  االختبارات  هذه  اجتياز  بها  القبول  تحتاج  التي  للكليات  القدرات  اختبارات  وتجري 
الجميلة – الفنون التطبيقية – الكليات التكنولوجية – التربية النوعية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – التربية 

الرياضية«.

ويواصل طالب الثانوية العامة، تسجيل رغبات اختبارات القدرات عبر الموقع اإللكتروني للتنسيق، ومعامل الحاسب 
اآللي بالجامعات، وحتى 20 أغسطس الجاري. 



هـــبـــة ســمــير 

سلمى عبد المجيد 


