
 

 االتفاقيات ومذكرات التفاهم

 

 

تعاون مشترك بين جامعة عين شمس و جامعتي " موسكو" و" 

 بنزا " بروسيا

 

على هامش الملتقي الثاني التحاد الجامعات العربية الروسية ، و الذي 
،  8102نوفمبر  82إلى  82استضافته جامعة موسكو في الفترة من 

وقع أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بروتوكول تعاون 
مشترك مع اثنين من كبريات الجامعات الروسية و هما جامعة موسكو و 

ذلك خالل زيارة ناجح قام بها أ.د. محمود المتيني لدولة جامعة بنزا ، و
روسيا ، بحث خاللها أطر التعاون المشترك مع عدد من المؤسسات 

 .البحثية و األكاديمية بدولة روسيا

وقد تم استعراض سبل التعاون المشترك على كافة مستويات البحث 
 .العلمي و التبادل الطالبي و الدراسات العليا

د. محمود المتيني أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص  و أوضح أ.
جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الشراكة مع مختلف الجامعات 

المصرية و العربية و العالمية ، لمواكبة أحدث النظم التعليمية و معايير 
التنافسية العالمية ،مشيداً بزخم العالقات المصرية الروسية و تزايد سبل 

 ين البلدين على كافة األصعدة.الشراكة ب
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 الدكتور مصطفى السيد يوقع اتفاقية استاذ زائر بجامعة عين شمس

 

 ولوجى إتفاقية أستاذ زائر بكليةوقع ا.د. مصطفى السيد رائد علوم نانو تكن
العلوم جامعة عين شمس والتى تتضمن قيام العالم الجليل بتدريس مادة ضمن 
البرامج المعتمدة للكلية وذلك بهدف تخريج طالب أكثر تميزاً ورفع التصنيف 
العالمي للكلية والجامعة. ومن الجدير بالذكر أن األستاذ الدكتور فاروق الباز 

نذ ايام إتفاقية استاذ زائر مع ا.د. محمود المتينى رئيس قد وقع ايضا م
الجامعة بحضور ا.د نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

المجتمع و تنمية البيئة و ا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة 
لشئون الدراسات العليا و البحوث و ا.د. محمد رجاء السطوحى عميد كلية 

 .العلوم

وأشار ا.د. محمد رجاء انه من المتوقع بدء تفعيل اإلتفاقية في الفصل 
 .الدراسي الثاني
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اتفاقية تعاون مشترك بين هندسة عين شمس وكلية العمارة 

 بجرونوبل بفرنسا

 

شهدت كلية الهندسة جامعة عين شمس توقيع اتفاقية تعاون العلمي 

بين كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم التصميم والتخطيط  MOU يالدول

العمراني وكلية العمارة والمعمل البحثي للفراغ الصوتي والبيئة 

  The Centre for research on sound space andةالعمراني

 urban environment (CRESSON) ومعمل البحث ياستخدام

العمارة  بكليةResearch by Design Lab (RDL(  التصميم

بجرونوبل بفرنسا، قام بتوقيع االتفاقية ا. د ايمن عاشور عميد كلية الهندسة 

ممثال عن كلية العمارة Philippe Liveneau ووالسيد الدكتور فيليب ليفن

 .يورئيس فريق العمل للجانب الفرنس RDL لبجرونوبل ورئيس معم

 للمزيد
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 المؤتمرات والندوات

 

 

بالصور..فاعليات افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لحاسبات عين 

 شمس في الحوسبة الذكية و نظم المعلومات

 

افتتح صباح اليوم أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المؤتمر الدولى التاسع فى 

الحوسبة الذكية و نظم المعلومات ، والذى تنظمه كلية الحاسبات و المعلومات بجامعة عين 

شمس فى الفترة من 8 إلى2 ديسمبر9102 تحت إشراف األستاذ الدكتور عبد الناصر 

سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و إشراف و تنظيم األستاذ الدكتورة 

نجوى بدر عميد الكلية و رئيس المؤتمر و الدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر و 

 وكيل الكلية للدراسات العليا

 للمزيد
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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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التحول الرقمي في مجال الدعاية".. ندوة تعريفية بحاسبات عين 

 شمس

 

ن شمس أ. ربيع استضافت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عيأجرى 
إللقاء محاضرة عن التحول الرقمي في  soft click األلفي مؤسس شركه

تحت  Digital Transformation for Marketing مجال الدعاية
إشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكليه وتنظيم د. ياسمين عفيفي مدير وحدة 

تأثيره و اإلبتكار بالكلية، تناولت المحاضرة تعريف التحول الرقمي وخطواته
 والتحديات التي يواجهها وتأثير ذلك علي العمالء.

  

 

 للمزيد
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األبعاد االقتصادية واالجتماعية لإلصالح االقتصادي في مصر 

 بالمؤتمر العلمي السنوي الثاني لقسم االقتصاد بتجارة عين شمس

 

افتتح األستاذ الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس 
فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لقسم االقتصاد بعنوان "االبعاد 

ادية واالجتماعية لإلصالح االقتصادي في مصر" بحضور ا. د هيام االقتص
وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د تامر راضي 
 .ةرئيس قسم االقتصاد ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

 للمزيد
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