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جامعة عين شمس تستقبل طالب الثانوية العامة بـ13 
معمل تنسيق فى 5 كليات.. نائب رئيس الجامعة: 300 

جهاز كمبيوتر بالمعامل لضمان عدم التزاحم.. عبد الفتاح 
سعود: االلتزام بارتداء الكمامات والتسجيل على دفعات

بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة، يبدأ ماراثون التنسيق والذى يعد البوابة الرئيسية للعبور للحياة 
الجامعية، فيعلق الناجحين فى الثانوية العامة أحالمهم وأمانيهم أمام معامل التنسيق التى تفتح 

أبوابها لستجيل رغبات الطالب من خالل المعامل المنتشرة بمختلف الكليات على مستوى عدد 
كبير من الجامعات.

 
وتعد جامعة عين شمس من أهم جامعات القاهرة الكبرى بعد جامعة القاهرة، التى تعتبر وجهه 

عدد كبير من طالب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات بمعاملها، حيث تخدم الجامعة حيز جغرافى 
كبير من خالل معاملها المنتشرة فى أكثر من 5 نطاقات جغرافية مختلفة.

 
 أما معامل كلية البنات بمصر الجديدة فتعد وجهه طالب الثانوية العامة القاطنين بالحيز الجغرافى 

بمنطقة مصر الجديدة والنزهة وغيرها، فيما تعد معامل الحاسب اآللى بكلية الزراعة وجهة 
الطالب بمحافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخمية وغيرها، وكذلك معامل الحاسب اآللى بكليتى 

اآلداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسى للجامعة تعد أيضا وجهة شريحة كبيرة من الطالب.
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وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب، أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات واالستعدادات 
الستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل.

 
وكشف "سعود"، أن قطاع شئون التعليم والطالب بالجامعة حرص على االستعداد الستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة 

العربية واألجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2020م من خالل عدد 13 معمل في خمس كليات هم : )االداب 
– الحاسبات( بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية )امتداد الخليفية المأمون( وبكلية الهندسة في )عبده باشا بالعباسية( وبكلية البنات )بمصر الجديدة – 

الميرغني( وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.
 

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس، لليوم السابع،  أن هذه المعامل مجهزة تماما الستقبال أبنائنا طالب الثانوية العامة التاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا 
من خالل موقع التنسيق االلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة )األولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل 

االغتراب ......إلخ( التي يصدر بها بيان صحفي من معالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
 

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، إن معامل التنسيق اإللكتروني تتخذ كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة 
فيروس كورونا التي تضمن سالمة الطالب واولياء أمورهم والعاملين وذلك حرصا على مصلحة الطالب، حيث يتوافر عدد 300 جهاز كمبيوتر 

بمعامل التنسيق لعدم التزاحم وسيدخل الطالب ملتزمين بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات علي أال تزيد نسبة االشغال بالقاعات عن 25٪ من سعة 
القاعة. 

 
ولفت إلى أنه سوف يتم تقديم خدمة التنسيق اإللكتروني من خالل فريق عمل ذو خبرة في أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام 

الساعات المعتمدة وشروط القبول بها ، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح واالرشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطالب ، مع 
إتاحة أرقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق اإللكتروني للرد على أي استفسارات وكذا إتاحة االستفسارات من خالل اإليميل الرسمي ألي 

 info@students.asu.edu.eg استفسارات للطالب
 

وعن اإلجراءات الالزمة إلنهاء استعدادات استقبال طالب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات، أوضح سعود إن الجامعة اتخدت 
كافة االجراءات لتيسير اجراء طالب الثانوية العامة الختبارات القدرات بكلية التربية النوعية )شعبة التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية( والمقرر 

WWW.TANSIK.: أن يبدأ التسجيل اإللكترونى بها من خالل موقع التنسيق اإللكترونى والتابع لوزارة التعليم العالى، وذلك على الرابط التالى
EGYPT.GOV.EG عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات 

الراغب فى أدائها، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة اإليصال الذى يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذى يرغب فى أدائه.
 

وأضاف إن إدارة الجامعة تحرص كل الحرص على التيسير على الطالب وإجراء االختبارات على نحو منظم ودقيق من خالل االلتزان بتطبيق كافة 
اإلجراءات االحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خالل أداء اختبارات القدرات وكذلك فترة التنسيق القادمة، من حيث مراعاة التباعد 

االجتماعى، وكذلك تقليل الكثافة وارتداء الكمامات للطالب، وتعقيم قاعات االختبارات بما يضمن تطبيق كافة إجراءات الوقاية لمنع عدوى فيروس 
كورونا.
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وفى نفس السياق، أكد الدكتور أحمد جالل عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه تم تجهيز معامل الحاسب اآللى الستقبال الطالب الناجحين 
بالثانوية العام إلجراء أعمال التنسيق اإللكترونى.

 
وأكد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المعامل مجهزة ومدعمه بأجهزة حاسب آلى حديثة، الفتا إلى 

أنه سيتم تجهيز ملصقات وعالمات إرشادية لمساعدة الطالب.
 

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن معامل الكلية تخدم حيز نطاق جغرافى كبير وتعد وجهة الطالب بمحافظة القليوبية وبعض 
مناطق القاهرة خاصة منطقة شبرا ، الفتا أنه يتم استقبال الطالب بمجرد دخوله الكلية من خالل متخصصين لمساعدة الطالب طوال مراحل 

تسجيل الرغبات .
 

وأطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى الساعات األولى من صباح اليوم الخميس، موقع التنسيق الخاص بطالب الثانوية العامة، ويتاح 
بالموقع خدمة حجز اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب االلتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، والتي 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.
 

ومن المقرر أن تنطلق اختبارات القدرات يوم 8 أغسطس، وتستمر حتى 20 أغسطس المقبل، وتبلغ تكلفة الحجز ألداء اختبارات القدرات 450 
جنيها تكلفة الحجز للقطاع الواحد ويتم سدادها إلكترونيا، كما أنه يحق للطالب االختبار بأكثر من قطاع.

 
ووضعت الكليات والجامعات التي تجرى بها اختبارات قدرات، مجموعة من الضوابط واإلجراءات االحترزاية للوقاية من فيروس كورونا 

المستجد خالل أداء اختبارات القدرات، بداية من تحقيق التباعد االجتماعى وتخفيض األعداد خالل االمتحان مع توزيع الطالب على أيام مختلفة.
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عميد تربية نوعية عين شمس: 45 طالبا تقدموا 
الختبارات القدرات..

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، إن الكلية 
استعداد أتم استعداد الستقبال الطالب الناجحين فى الثانوية العامة المتقدمين ألداء 

اختبارات القدرات بالكلية بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية .
 

وأضاف عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم 
السابع"، أنه تم عمل فيديوهات توضيحية ونشرها على موقع الكلية توضح للطالب 

موقع الكلية وطريقة الوصول إليها وكيفية أداء اختبارات القدرات واألدوات التى يجب 
توافرها من الطالب المتقدمين االختبارات .
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وانطلقت اليوم السبت، اختبارات القدرات لطالب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول 
بها 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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٩0 طالبا يؤدون اختبارات القدرات بنوعية عين شمس في اليوم 

استهلت اليوم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس أولى أيام اختبارات القدرات 
للطالب الناجحين في إمتحانات الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود 

المتيني رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون 
التعليم والطالب والدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية والدكتورة سالي شبل وكيل 

الكلية لشئون التعليم والطالب.

جاء ذلك وفق المواعيد الزمنية المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي 
تبدأ اليوم وتستمر حتى 20 من أغسطس الجاري، حيث يسجل الطالب بياناته من خالل 

رابط مخصص من قبل وزارة التعليم العالي عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم 
جلوس الطالب ، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات 

الراغب فى أدائها ، وعند  نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة اإليصال الذي يفيد 
تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذي يرغب في أدائه.

وتم اليوم اختبار 30 طالبا في اختبار القدرات للتربية الفنية و ٦0 طالبا في اختبار 
القدرات للتربية الموسيقية. 

كما تمت مراعاة كافة اإلجراءات االحترازية الالزمة من قياس درجات حرارة الطالب 
قبل دخول االمتحان والتعقيم قبل وبعد االمتحانات وكذلك الحفاظ على مسافات التباعد 

ما يزيد عن مترين بين كل طالب وآخر.
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خبير زراعي: نجاح إنتاج أول شتالت ألشجار 
الباولونيا بإشراف جامعة عين شمس

قال أشرف عرابى خبير الزراعي، إنه تم زراعة أول غابة شجرية من أشجار 
الباولونيا سريعة النمو على مساحة 1000 فدان، فى مصر والشرق األوسط بأول 

شتالت مصرية تتحمل درجات الحرارة المرتفعة حتى 50 درجة مئوية . وقال 
عرابى لإلعالمى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة 

والناس 2 ، إن الباولونيا أشجار خشبية سريعة النمو وتعتبر ثروة كبيرة لكل من 
يزرعها

وتؤثر بشكل مباشر على اقتصاد مصر، حيث يمكنها تقليل استيراد األخشاب من 
الخارج بنسبة ٩0 ٪ وتوفير مليارات الجنيهات في استيراد األخشاب. ولفت إلى أن 
شتلة البولونيا ثمنها 20 جنيها والفدان الواحد يحتاج الى 1000 شتلة وال يحتاج أى 

خدمات زراعية سوى توفير احتياجاتها من المياه 

 

 وخالل 4 سنوات الفدان ينتج أخشاب بـ مليون جنيه . واوضح عرابى ، انه يتم قطع 
500 شجرة من مساحة الفدان وترك الـ 500 الباقيين حتى عمر الـ 8 سنوات حيث 
ينتج الفدان 4 مليون جنيه، فى حين تنمو مرة اخرى الـ 500 شجرة األولى وتصبح 

جاهزة للبيع بعد 4 سنوات ، الفتا الى الى نجاحه فى إنتاج شتالت أشجار الباولونيا

 

من أصول مصرية 100٪ بالتنسيق مع مركز الهندسة الوراثية بجامعة عين شمس ، 
حيث تتحمل األجواء المصرية ودرجات الحرارة المرتفعة ، حتى يتم قطعها لتحويلها 

الى اخشاب ابلكاش فائق الجودة



سلمى عبد المجيد 


