
 

 

 

 إعالم عين شمس ينظم ورشة عمل عن البرامج الحوارية

 

م االتصال واإلعالم بكلية اآلداب جامعة عين شمس تحت نظم قسم علو
اشراف أ.د. هبة شاهين رئيس القسم ورشة عمل عن إعداد البرامج 
الحوارية بمشاركة اإلعالمي سامح رجائي مستشار الهيئة الوطنية 

وذلك تحت  لإلعالم والرئيس السابق لقناتي النيل لألخبار والنيل الدولية،
تيني رئيس الجامعة وأ.د. مصطفى مرتضى القائم رعاية أ.د. محمود الم

 .بعمل عميد كلية اآلداب

وأقيمت الورشة لمدة ساعتين بقاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور عدد من 
 .طالب شعبة اإلذاعة والتليفزيون بالقسم

وتضمنت الورشة التي تأتي في إطار األنشطة الثقافية للقسم شرح 
ومعايير المعد والمحاور الناجح ومبادئ  تفاصيل إعداد البرامج الحوارية

وكيفية اختيار األسئلة والضيوف، كما شهدت إهداء أ.د. هبة شاهين درع 
 قسم اإلعالم لإلعالمي سامح رجائي تكريما له.
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ورشة عمل حول بنك المعرفة المصري يستهدف أعضاء هيئة 

 التدريس بالجامعة

 

التجارة  نوفمبر بمدرج النوري بكلية 21 -21يعقد بنك المعرفة المصري ورشة عمل يومي 

جامعة عين شمس.الورشة تقدم معلومات مهمة حول أحدث عمليات البحث وسهولة 

 الحصول على المعلومات من مختلف مواقع البحث والدوريات والكتب العلمية العالمية.

صباحا، معلومات  21وتتضمن الورشة التي تتواصل على مدار يومين وتبدأ أعمالها الساعة 

جديدة حول محركات البحث العلمية المضافة لبنك المعرفة، كما سيتم توفير فريق لتوضيح 

 كيفية حل أي مشكلة قد تواجه الباحثين خالل استخدام موقع بنك المعرفة

 على إفادات تصدر خالل أسبوع كما أن الحاضرين للورشة سيحصلون

ويحاضر في الورشة مدربين من بنك المعرفة ومتخصصين من المجلس األعلى للجامعات، 

 مستهدفين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطالب الدراسات العليا

 

 للمزيد
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 كيفية حساب الحد األدنى لألجور.. ورشة عمل بجامعة عين شمس

استضافت جامعة عين شمس ورشة عمل حول كيفية حساب الحد األدنى 

لألجور و التي نظمتها وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات و 

وزارة المالية، وأقيمت الورشة تحت رعاية أ.د. المديريات المالية التابعة ل

محمد معيط وزير المالية و أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس 

وإشراف أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و أ. نادية حسن الحداد 

رئيس اإلدارة المركزية حسابات الحكومية ، حيث تم تقديم شرحاً وافياً عن 

د األدنى ألجور الموظفين و العاملين بالجامعة المخاطبين آليات تطبيق الح

  .بقانون الخدمة المدنية
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تعاون مرتقب بين جامعة عين شمس و الوكالة اليابانية للتعاون 

 ( JAICA جايكا) الدولي

التقى أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بوفد الوكالة اليابانية 
، ضم كل من السيد يوشيفومي أومورا ( JAICA للتعاون الدولي)جايكا

الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر و السيد اكي هيرو لوساكي نائب 
ضر حكبير ممثلي مكتب الهيئة بالقاهرة و السيدة دينا كرم منسق البرنامج، 

اللقاء أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 
و البحوث وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و 

 . الطالب

وخالل اللقاء أعرب الجانبان عن حرصهما على استكمال مسيرة التعاون 
نائية من ازدهار مستمر بين البلدين ، خاصة في ظل ما تشهده العالقات الث

 . فى العديد من المجاالت وبصفة خاصة التعليم

و قد بحث الجانبان عدد من أوجه التعاون المرتقب في مجال تدريب 
الكوادر البشرية و كذلك تحسين الرعاية الصحية فيما يتعلق بالمستشفيات 

 الجامعية و غيرها من أوجه الشراكة بين الجانبين.
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 زراعة عين شمس تناقش مستقبل زراعة بنجر السكر في مصر

 

افتتح ا.د. عالء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية و ا.د. أحمد جالل 

عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ندوة "مستقبل زراعة بنجر السكر 

في مصر، المشاكل والحلول " والتي استعرضت آليات النهوض 

بمحصول بنجر السكر وايًضا آليات التعاقد بين المزارعين وشركات بنجر 

مجلس المحاصيل السكرية في عالج مشاكل بنجر السكر،  السكر ودور

وذلك بحضور د. أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

لشركة الدلتا للسكر، ود. مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل 

السكرية و أ.د. والء عبدالغني السيد وكيل الكلية وأ.د. عصام السحار 

من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمهتمين وكيل الكلية و لفيف 

 .يبالشأن الزراع

 للمزيد
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رئيس جامعة عين شمس والسفير السعودي يبحثان أحوال الطالب 

 الوافدين

 

التقى األستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السفير 

أسامه بن أحمد نقلى سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر 

 جه التعاونالعربية، وذلك بمقر قصر الزعفران، حيث ناقش الجانبان أو

المشترك بحضور د. خالد النامي الملحق الثقافي السعودي و د. عبد الله 

الحمد رئيس قسم الجامعات بالملحقية الثقافية السعودية و أ.د. شهيرة موسى 

 .ةوكيل كلية الطب بالجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ

 للمزيد  
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توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى جريت اورموند ستريت لألطفال" 

 ومستشفيات جامعة عين شمس

 

شهد السفير جيفري ادمز سفير بريطانيا بمصر توقيع مذكرة تفاهم بين 
فى جريت أرموند ستريت مستشفيات جامعة عين شمس و مستش

بالمملكة المتحدة البريطانية، حيث وقع ا.د. محمود  (GHOS) لألطفال
المتينى رئيس جامعة عين شمس والسيد تريفور كالرك مذكرة التفاهم 

المشتركة بحضور ا. أسامة هيكل رئيس لجنة اإلعالم و الثقافة بمجلس 
النواب و ا.د. هالة أبو علي عضو البرلمان المصري و ا.د. أشرف عمر 

الطب و ا.د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية  القائم بعمل عميد كلية
وا.د. شهيرة سمير وكيلة كلية الطب و ا.د مصطفى الهدهد رئيس قسم 

األطفال، ا.د. اسر مصطفى نائب مدير المستشفيات الجامعية لمتابعة 
المشروعات و ا.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية للشئون 

.د. تامر عمارة مدير التعاون الدولى بكلية طب عين العالجية والبيئة و ا
، ا. نادية حسنى امين عام "CIB" شمس، ا. ايمان مختار مدير عام بنك

الخيرية  CIB الخيرية، ا. شريف السعيد مسؤول مؤسسة CIB مؤسسة
 .ولفيف من اساتذة كلية الطب

 و ويتضمن التعاون المشترك التبادل بين الطرفين لألطباء و التمريض
الفنيين والطالب وكذلك عمل أبحاث مشتركة في مجال أمراض الدم 

والمناعة و الرعاية المركزة و األطفال وحديثي الوالدة بما يعود بالنفع علي 
 سنوات. 5مصر ودول المنطقة على ان يكون مدة التعاون 
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