
   

 

نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولي 

 التقنيات الحديثة لإلرشاد النفسي
 

 

  

افتتح ا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د. رقية شلبى عميدة كلية البنات
لآلداب والعلوم والتربية المؤتمر الدولي األول لمركز الدراسات 

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية  -والبحوث و الخدمات المتكاملة 
بكلية البنات بعنوان " التقنيات الحديثة لإلرشاد النفسي"  -البيئة 

بالتعاون مع معهد النهضة الحديثة بدولة الكويت بحضور أ.د. مي 
لكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. مكة البنا حلمى وكيلة ا

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و ا.د. هيام شاهين مدير 
المركز و ا.د. فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بكلية اآلداب ونائب 

رئيس الجامعة السابق و ا.د. أميمة عزت ولفيف أساتذة الجامعة 
 تمين بعلم النفس في الوطن العربي.والباحثين والمه

 للمزيد
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من مكافأة النشر الدولى 24مد فترة التقدم للدفعة   

 

 – 1( تم فتحه فى الفترة من  24جدير بالذكر بأن باب التقدم للدفعة ) 
ونظراً ألجازات منتصف العام ، فقد قرر أ.د/ عبد ،  2019/  1/  31

، إلتاحة فرصة  2019/  2/  17الناصر سنجاب مد باب التقدم حتى 
 أكبر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتقدم بأبحاثهم .
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توصيات مؤتمر التقنيات الحديثة لإلرشاد النفسي بكلية البنات 

  جامعة عين شمس

 

أعلنت ا.د. رقية شلبى عميدة كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية بجامعة 
عين شمس توصيات المؤتمر الدولي األول لمركز الدراسات والبحوث 

لبنات بكلية ا -قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -والخدمات المتكاملة
محور  13بعنوان التقنيات الحديثة لإلرشاد النفسي والذى ناقش أكثر من 

جلسات استمرت على مدار يومين شارك بها نخبة من العلماء  10خالل 
 .والباحثين بمصر والوطن العربي
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التنمية البشرية وريادة األعمال.. منحة تدريبية مجانية بتجارة 

 عين شمس

تحت رعاية األستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين 

تقدم وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف منحة تدريبية  شمس،

وأوضح أ.د. خالد قدري . مجانية في مجال التنمية البشرية وريادة األعمال

أن الدورة التدريبية تضم عدد من المحاور الرئيسية أولها مهارات الحياة 

افة قوالتي تشمل "مهارات التواصل، اتخاذ القرار، التفكير االبتكاري، ث

  . "العمل، األحالم و التخطيط للمستقبل، القيادة و فريق العمل

  للمزيد 
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 ختام فعاليات المؤتمر الدولي للتحكم البولي

التقى ا.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة 

إلعداد معلمي  STESSAالمجتمع وتنمية البيئة بوفد من ممثلي مشروع

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بحضور أ.د ماجد ابو العينين 

عميد كلية التربية جامعة عين شمس وا.د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د. رضا أبو سريع مدير المشروع و ا.د. 

زينب النجار، ولفيف من أساتذة سبع جامعات أمريكية مختلفة: ا.د "ريتش 

ديديو" و "جون كيفنذ" و ا.د " فردريك نلسون" و ا.د." جوزف ميرليون" 

 ."ود. موهايت باتل" و د. ايميلى مارلى

 للمزيد
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شركة مايكروسوفت تخص كلية التجارة جامعة عين شمس بخدمات 
 مميزة

أعلن المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس الدكتور 
مايكروسوفت على بدء محمد حسن عبد العزيز، عن االتفاق مع شركة 

إطالق خدمات مميزة لطالب كلية التجارة بالجامعة، مؤكدا أن تلقي 
االستفسارات من الطالب والتعريف بهذه الخدمات سيتواصل حتى يوم 

فبراير الجاري، وذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة  28الخميس 
 للطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
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تربية نوعية تكريم مايكروسوفت وسط حضور الفت.. وطالب 

 تمريض يطالبون بمزيد من الورش

المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في إطار مجهودات السيد الدكتور 
شركة  لتوفير البرمجيات مجانا لطالب جامعة عين شمس، عقدت

في رحاب جامعة عين شمس، حول  مايكروسوفت سلسة ورش عمل
الخدمات المقدمة من الشركة للجامعة، والتي تقام تحت رعاية أ.د عبد 

ئب رئيس الوهاب عزت رئيس الجامعة، و أ.د عبد الناصر سنجاب نا
الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د. محمد حسن عبد العزيز المدير 

التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف أ. سمير عبد الناصر أمين 
 عام الجامعة ووكيل أول وزارة.
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انطالق أولى ورش عمل شركة ماكروسوفت في جامعة عين 

 شمس

انطلقت اليوم األحد أولى حلقات ورش عمل شركة مايكروسوفت في رحاب 
حول الخدمات المقدمة من الشركة للجامعة، والتي تقام  جامعة عين شمس،

رعاية أ.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، و أ.د عبد الناصر تحت 
سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د. محمد حسن عبد 
العزيز المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف أ. سمير عبد 

 .الناصر أمين عام الجامعة ووكيل أول وزارة

 

 للمزيد 
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انطالق سلسلة ورش عمل حول خدمات مايكروسوفت في كل 

 كليات ومعاهد الجامعة

تنطلق في كليات ومعاهد جامعة عين شمس األحد سلسلة ورش عمل حول 
خدمات شركة مايكروسوفت المقدمة لجامعة عين شمس، والتي تقام تحت 
رعاية أ.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، و أ.د عبد الناصر سنجاب 

إشراف د. محمد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت 
بد وأ. سمير ع حسن عبد العزيز المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات،

 الناصر أمين عام الجامعة ووكيل أول وزارة.
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التنمية البشرية وريادة األعمال.. منحة تدريبية مجانية بتجارة 

 عين شمس

تحت رعاية األستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين 

شمس، تقدم وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف منحة تدريبية 

وأوضح أ.د. خالد قدري . التنمية البشرية وريادة األعمال مجانية في مجال

أن الدورة التدريبية تضم عدد من المحاور الرئيسية أولها مهارات الحياة 

والتي تشمل "مهارات التواصل، اتخاذ القرار، التفكير االبتكاري، ثقافة 

  . "العمل، األحالم و التخطيط للمستقبل، القيادة و فريق العمل
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