
 

 

 التطبيقات العملية لحوسبة اللغة.. ندوة بألسن عين شمس

 

نظمت لجنة المختبرات واألجهزة العملية التابعة لقطاع الدراسات العليا و 

البحوث بكلية األلسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "التطبيقات العملية 

لحوسبة اللغة" ، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف 

أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، حاضر 

بها أ.د.تغريد السيد عنبر األستاذ المتفرغ بقسم اللغات اإلفريقية بالكلية ، 

حيث أكدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية علي أن الندوة تأتي في إطار 

حرص إدارة الكلية علي مواكبة الثورة التكنولوجية في مجال العلوم 

التطبيقية، وفق استراتيجية الدولة 0202 برئاسة فخامة الرئيس عبد 

الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و أيضا استراتيجية الجامعة لميكنة 

المناهج و طرق التدريس، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس 

الجامعة، أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

 .العليا و البحوث
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إعالن توصيات مؤتمر األهرام األول لصناعة الدواء بحضور رئيس 

 جامعة عين شمس ورئيس مجلس ادارة األهرام

 

أكد ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مؤتمر األهرام 

الدواء، أنه سيكون هناك تواصل وتنسيق مع الدكتورة هالة  األول لصناعة

زايد وزيرة الصحة وقيادات الوزارة لتقديم توصيات المؤتمر ورؤيته 

وتحويلها إلى قرارات للنهوض بالدواء المصري والحد من التحديات التي 

تواجهه، مشيرا أن فريق العمل سيكون في انعقاد مستمر للتنسيق مع الوزارة 

ما يتعلق بتنفيذ توصيات المؤتمر وقراراته، مشيدا بالدور البارز في كل 

لمؤسسة األهرام لمبادرتها في عقد هذا المؤتمر الناجح وخروجه بالصورة 

 .التي تليق بعراقة المؤسسة وتاريخها الكبير

 للمزيد
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فعاليات ورشة عمل أخالقيات ومستقبل مهنة التمويل بتجارة عين 

 شمس

افتتح ا.د خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس وا.د هيام وهبه 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية ورشة العمل التي 

بعنوان اخالقيات  CFA بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين نظمتها الكلية

ومستقبل مهنة التمويل وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة 

، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية

 للمزيد
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ورشة عمل هيو جرينوود عن مهارات جراحة حديثي الوالدة 

9102 

 

الدة لحديثي الو قام السادة الندر وكيني وشلبى بتنظيم ورشة عمل حول المهارات الجراحية

في جامعة عين شمس بالقاهرة بمساعدة األستاذ أيمن البغدادي وأحمد عبد الحسيب وهاني 

 امبابي بصفتهم كلية محلية.

ونظًرا لضغوط العمليات الجراحية في جامعة عين شمس طوال اليوم ، لم نتمكن من البدء 

نوفمبر، ولكن تم إعداد نماذج رتج  11في إعداد النموذج إال في تمام الساعة الثالثة مساًء في 

 االثني عشر والمريء بمساعدة العديد من الجراحين المشتركين.

مندوبًا من جميع أنحاء  44من جميع الجهات ، حيث حضر   حضورا مكثفا  شهدت الورشة

 بالنسبة تم التأكد   مصر، وتم بناء هذه النماذج من أمعاء الدجاجة والخروف، فى البداية

بأن الحمالن البد وأن تكون  SKs منا المهتمة بالتشريح المقارن، على تطبيق تقييملألقلية 

 .Gumbrell RC.: 217)-(21 تعرضت للتلوث كما ذكر في النشرات الطبية
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انطالق دورة استراتيجيات التميز والتأثير بمركز تعليم الكبار 

 بجامعة عين شمس

 

حرًصا من جامعة عين شمس على االرتقاء بأداء العاملين بها، وتأكيًدا 

ألهمية االستثمار في البشر لتحقيق قيمة مضافة لجامعة عين شمس 

ولمصرنا الغالية، انطلقت فعاليات اليوم األول من دورة استراتيجيات 

برعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة،  ومهارات التميز والتأثير،

وبرئاسة أ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة، وبإشراف عام أ.سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، 

وإشراف أ.سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع 

رائعة من اإلعالميين، وأعضاء هيئة  وتنمية البيئة، بمشاركة مجموعة

التدريس، والهيئة المعاونة، وباحثي الماجستير والدكتوراه، والمعلمين، 

وطالب الجامعة، والتي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين 

مع  0202نوفمبر  02إلى  ٨١في الفترة من  AEC2001# شمس

 د سمير المتحدثالمحاضر والمدرب الدولي والكاتب الصحفي العميد محم

 .العسكري السابق

 للمزيد
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ختام فاعليات األسبوع العالمي للتوعية بمخاطر المضادات الحيوية 

 بمستشفيات جامعة عين شمس

 

اختتمت فاعليات األسبوع العالمي للتوعية بمخاطر المضادات الحيوية ، و 
الذي نظمته وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون 

و أقيم تحت شعار ) فكر مرتين وأسأل WHO مع منظمة الصحة العالمية
عين شمس  النصيحة(، تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة

 . وإشراف أ.د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية

حيث شهد الفاعليات أ.د. أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب و أ.د. 
شهيرة موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. سامية 

عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى و د. عمر 
 .عبد العزيز ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة

وخالل احتفالية الختام تم تكريم عدد من طلبة كلية الطب المشاركين فى 
توعية العاملين بالمستشفيات تحت إشراف اد هالة الوكيل، جرت التوعية 

 فى كافة أنحاء المستشفيات لكل فئات العاملين والمرضى واقاربهم
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نصر أكتوبر: بطوالت الواقع وإبداعات األدب و الفن" ندوة "

 بألسن عين شمس

 

افتتحت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية األلسن بجامعة عين شمس فعاليات 

العالقات الثقافية التابعة لقطاع الندوة الحوارية التى نظمتها لجنة 

الدراسات العليا و البحوث بالكلية ، بعنوان "نصر أكتوبر: بطوالت الواقع 

وإبداعات األدب و الفن" ، بحضور أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون 

الدراسات العليا و البحوث ، اللواء أركان حرب حسان أبو علي المستشار 

الروائي و كاتب القصص القصيرة سيد نجم  أكاديمية ناصر العسكرية ، و

، أحد مقاتلي حرب أكتوبر ، أ.د.أميمة عبد الرحمن مقرر اللجنة، الدكتورة 

 .ناهد راحيل مدرس األدب و النقد بقسم اللغات السامية

 للمزيد
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