
 احتفاليت 
حاضناث الفائقني و مبادرة تكافؤ الفرص التعليميت للجميع لوزارة التضامن 

 اإلجتماعى جبامعت عني مشس
 

تحت رعاية معالى الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن اإلجتماعى افتتح أ.د. محمود المتيني رئيس 
بد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون جامعة عين شمس إحتفالية حاضنات الفائقين بحضور أ.د. ع

 التعميم والطالب و أ.د غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و 
أ.د صالح هاشم مستشار وزارة التضامن اإلجتماعى لمسياسات اإلجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن 

و أ.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  اإلجتماعى بالجامعات المصرية
 وتنمية البيئة و أ.د رنا الهاللى مدير مركز خدمة الطالب ذوي اإلعاقة بالجامعة 

 
وفي كممته تقدم أ.د. محمود المتيني الشكر لمدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن االجتماعي لدعمها 

امن االجتماعي لخدمة المصريين ؛ وخاصة دورها في خدمة الطالب ذوي الهمم، المتواصل وجهود وزارة التض
 مؤكدا عمى اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، والدعم الرئاسي الواضح الظهار مواهبهم وقدراتهم

كما ثمن جهود جمعيات المجتمع المدني مؤكد أن جامعة عين شمس لم تغفل البعد االجتماعي بل تدعمه 
 .بمشاركة مؤسسات وصندوق التكافل بالجامعةبشدة 

وفى كممته ثمن ا.د. صالح هاشم البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن اإلجتماعى وجامعة عين شمس 
وجهود و إهتمام الجامعة والوزارة لدعم الطالب المتفوقين دراسيًا وتشجيعهم عمى تحقيق أعمى معدالت اإلنجاز 

م مكافأت مالية قيمة لهم وكذلك حرص الجامعة والوزارة عمى اإلهتمام بفئة الشباب الجامعى الدراسى وتقدي
 .وخاصة الطالب ذوي اإلعاقة وتوفير كافة سبل الدعم لتحقيق التوافق الدراسى 

 
حيث نظم قطاع شئون التعميم والطالب بالجامعةووحدة التضامن اإلجتماعى إحتفالية حاضنات الفائقين لتكريم 

 –الزراعة  –صرف" مكافأة مالية لتكريم الطالب المتفوقين دراسيًا عمى مستوى الكميات المختمفة ) الطب  و
الحقوق( ، وتسميم  –األلسن  –اآلداب  –التربية  –الحاسبات والمعمومات  –العموم  –الهندسة  –الصيدلة 

 . لتضامن اإلجتماعىأول منحة مالية لممرحمة الثالثة من منحة حاضنات الفائقين لوزارة ا
( الب 66وكذلك إحتفالية مبادرة تكافؤ الفرص التعميمية لمجميع لوزارة التضامن اإلجتماعى و صرف عدد )

 –توب ناطق لمطالب ذوى اإلعاقة البصرية من الكميات المختمفة )كمية اآلداب ، كمية األلسن ، كمية الحقوق 
( الب توب لموظفين الجامعة من 4فرق المختمفة تسميم عدد )كمية التربية النوعية ( من ال –كمية التجارة 

 . ذوى اإلعاقة البصرية
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