
 

 االتفاقيات ومذكرات التفاهم

 

 

 عميد ألسن عين شمس تستقبل رئيس مؤسسة اليابان بالقاهرة

 

استقبلت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية األلسن بجامعة عين شمس، وفد 

ياباني رفيع المستوى من مؤسسة اليابان بالقاهرة برئاسة السيد/ 

فوكازاور ، و األستاذ موري باياشي، األستاذ الجديد بقسم اللغة اليابانية 

بكلية األلسن جامعة عين شمس، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون بين 

الجانبين تمهيًدا إلبرام بروتوكول تعاون قريبًا بهدف التطوير الدائم فى 

مواكبة أحدث األساليب العالمية فى تدريس اللغة اليابانية للطالب 

 . المصرين و اإلستفادة من الخبرات اليابانية بهذا المجال

 للمزيد
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 وفد جامعة جينان الصينية في ضيافة ألسن عين شمس

 

ينياً ا صاستقبلت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية األلسن بجامعة عين شمس، وفدً 

، السيد/ بو  " Jinan " ةرفيع المستوى برئاسة أ.د.ليان روبينج رئيس جامع

روكيان عميد كلية العلوم والهندسة الصينية ، بحضور أ.د.جان إبراهيم 

رئيس مجلس قسم اللغة الصينية بالكلية، استعرض الجانبان خالل الزيارة 

سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجامعتين في مجال التبادل الطالبي لمرحلتي 

طالب الراغبين في الحصول الليسانس و الدراسات العليا و تهيئة المناخ لل

على فرص استكمال مرحلة الدراسات العليا في الخارج ، كما تناول الجانبان 

آليات منح الدرجات العلمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات بهدف 

االرتقاء بالمستوى األكاديمي في الجامعتين وفق أحدث المعايير الدولية، 

ون دولي مشترك في مجال مرحلتي وذلك تمهيًدا إلبرام بروتوكول تعا

  .نالليسانس و الدراسات العليا فيما بين الجانبي

 للمزيد
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 فلسفة الكيمياء الحيوية ندوة بصيدلة عين شمس

 

أقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة ندوة بعنوان : فلسفة 
الصحة والعافية، وذلك تحت  –الكيمياء الحيوية الكل في واحد ، الجمال 

رعاية أ.د. مها فاروق عبد الغني عميد الكلية وأ.د. أماني أسامة كامل وكيل 
الندوة األستاذ  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحاضر في

لية ك -الدكتور نادية محمد حمدي الحنفي األستاذ بقسم الكيمياء الحيوية 
الصيدلة جامعة عين شمس وهي عضو في هيئة التحرير في ثالث من 

المجالت العالمية المؤثرة وفي العديد من الجمعيات والمؤسسات العلمية 
ة نمية البشرية واإلدارالوطنية والدولية كما أكملت كثير من الدورات في الت

 .واإلحصاء وأخالقيات البحث العلمي والمعلوماتية الحيوية والطب الدقيق 

وتأتي هذه الندوة ضمن فاعليات الموسم الثقافي للعام الجامعي 
بهدف رفع درجات الوعي للطالب وأعضاء هيئة التدريس  9102/9191

 .والهيئة المعاونة والعاملين للكلية
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خالل مجلس التعليم والطالب.. نائب رئيس الجامعة يكشف عن 

 تعاون مرتقب بين الجامعة ودار األوبرا المصرية

 

عقد ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم 
والطالب مجلس شئون القطاع بحضور وكالء الكليات لشئون التعليم 

والطالب وا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم 
حيث اكد ا.د. عبد الفتاح سعود دور لجنة الدعم النفسى   .والطالب

والمعنوى للطالب وأنها فكرة رائدة تحسب للجامعة موضحا بعض جهود 
اللجنة وإنجازاتها حيث تم تنظيم عدد من جلسات الدعم النفسى الجماعية 
للطالبات إلى جانب العديد من الجلسات الفردية، الى جانب تحضير اللجنة 

لبث عدد من الفيديوهات التى تقدم اإلرشادات النفسية حول كيفية مواجهة 
 .الضغوط المختلفة التي يواجهها الطالب
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 المؤتمرات والندوات

 

 

وكيل ألسن عين شمس لخدمة المجتمع تفتتح ورشة عمل "الترجمة 

 "وسوق العمل

 

افتتحت أ.د.عال عادل وكيل كلية األلسن بجامعة عين شمس لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ورشة العمل التي نظمها القطاع بعنوان 

"الترجمة وسوق العمل"، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، 

وبالتعاون مع شركة كمت للخدمات السياحية، بحضور أ.على إبراهيم 

  .ةشركمدير ال

 للمزيد
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إعالن توصيات مؤتمر ادارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 

3020 

 

  أعلن األستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة توصيات مؤتمر ادارة التحول
الرقمي لتحقيق رؤية مصر 0202 والتي نظمته وحدة البحوث واالزمات بكلية 

التجارة بجامعة عين شمس، حيث اوصي المؤتمر بتبني استراتيجية واضحه نحو 
التحول الرقمي وإعداد خريطة زمنية لمراحل تطبيق التحول الرقمي بالدولة لضمان 

 التنفيذ مع يتماشى رؤيه مصر 0202 ،  
 لل 

 

 للمزيد
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افتتاح مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 3020 

 مؤتمر بتجارة عين شمس

 

افتتح ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مؤتمر إدارة التحول 

الذي تنظمه وحدة أ.د محمد رشاد  9101الرقمي لتحقيق رؤية مصر 

وي لبحوث األزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس بحضور ا. الحمال

د خالد قدري عميد كلية التجارة ، ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، د غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط 

واالصالح االداري، د. عبد العظيم حسين مدير مصلحة الضرائب ، ا. د 

الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د ايمان البري  هيام وهبة وكيل

مدير وحدة ا. د محمد رشاذ الحمالوي لبحوث االزمات ولفيف من أعضاء 

 .نهيئة التدريس والباحثي

 للمزيد
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