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 البكالوريوس درجة لنيل أذربيجان في حديثة جامعة من مقدمة منحة

 الدوليين للطالب الدراسية المنح من عدد تقديم عن ADA جامعة تعلن والماجستير

 أو البكالوريوس درجة تخصصات أو برامج من أي متابعة أجل من

 .2020-2019 الدراسي للعام المنحة تدعمها التي الماجستير درجة

  من التفاصيل لمزيد

 وذلك وفقا لما ورد في موقع منحة 

 للمزيد
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https://www.rug.nl/alumni/steun-de-rug/eric-bleumink-fund/
https://min7a4arab.net/bachelor/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://min7a4arab.net/bachelor/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/


 

 

 

 

 

 األكاديمية أبحاثها بجودة تشتهر التي اكستير جامعة من مقدمة منحة

 البكالوريوس درجة لنيل المتقدمة

 

 الدوليين للطالب الدراسية المنح من عدد تقديم عن إكستر جامعة تعلن

 االجيولوجي مجال في البكالوريوس درجة برنامج متابعة أجل من والمحليين

 .2020-2019 الدراسي للعام

  لمزيد من التفاصيل

 وذلك وفقا لما ورد في موقع منحة 

 للمزيد
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https://www.exeter.ac.uk/studying/funding/award/?id=3052utm_source=CSM-and-UG-sites&utm_medium=Advert&utm_campaign=CSM_Scholarships
https://min7a4arab.net/bachelor/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://min7a4arab.net/bachelor/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88


ات وورش العملثانيا المؤتمر  

 

 

  االسطرالب صناعة حول عمل ورشة.. شمس عين بجامعة األولى للمرة

 

عقدت ورشة عمل متخصصة بعنوان )االسطرالب: السماء في قبضة اليد(، 

تحت رعاية  سوذلك بمركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شم

يس الجامعة وأ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس أ.د. عبد الوهاب عزت رئ

الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبرئاسة أ.د. نهى سالم مديرة 

المركز وإشراف أ. سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة 

 ةالمجتمع وتنمية البيئ

 للمزيد
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 الموحدة الحكومية الشكاوي منظومة لتفعيل بالجامعة عمل ورشة

استقبل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وفد برئاسة الدكتور 

طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والعميد 

مديري متابعة الجهات  أيمن محمد جمال والمهندس كرم خليفة واالستاذة أسماء حسن

عمل من رئاسة الجامعة باالضافة الي مسئولي الجهات  الحكومية، بحضور فريق

  التابعة ،

  للمزيد 
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منح دراسية للحصول على الماجستير في السياسة العامة واإلدارة  من 

 جامعة بروناي دار السالم

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

إلعداد معلمي  ASTESSعالمجتمع وتنمية البيئة بوفد من ممثلي مشرو

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

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

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

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" 

 ".ىود. موهايت باتل" و د. ايميلى مارل

 للمزيد
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 القوى مؤتمر في تشارك اإلسكندرية لمكتبة التابعة المعرفة سفارة

 القادم مارس شمس عين بآداب المستقبل وصناعة الناعمة

أعلنت أ.د سوزان القليني عميدة كلية اآلداب جامعة عين شمس مشاركة 
سفارة المعرفة التابعة لمكتبة اإلسكندرية في مؤتمر كلية اآلداب جامعة عين 
شمس الدولي السنوي بعنوان : " القوى الناعمة وصناعة المستقبل" المقرر 

من خالل إعداد ورشتي عمل  مارس القادم  18 – 16عقده في الفترة من 
على مدار ايام المؤتمر بعنوان : " االتجاهات الحديثة في البحث العلمي "و 

 ." ل" التنمية وصناعة المستقب

وتشارك السفارة بالمؤتمر من خالل إقامة معرض لمنتجات الورش الفنية 
التي تقيمها السفارة مثل ورش الخط العربي، والورش الفنية والكاريكاتير 
والمشغوالت الفنية وفنون البورتريه والطبيعة الصامتة والخيامية وتفريغ 

  المانديال

 للمزيد
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منحة مقدمة لنيل درجة البكالورويس والدراسات العليا من جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا في الصين

فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بكلية اآلداب جامعة عين   ترأس ا.د

شمس ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطالب الجلسة 

األول بعنوان "التقنيات الحديثة لإلرشاد  االفتتاحية للمؤتمر الدولي

قطاع شئون  -النفسي" لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة 

بكلية البنات لآلداب والعلوم والتربية   خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بحضور أ.د. رقية شلبي عميدة الكلية ورئيس المؤتمر و ا.د. مى حلمى 

مجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر و ا.د. وكيلة الكلية لشئون خدمة ال

هيام شاهين مدير المركز و امين عام المؤتمر و د. اميمة عزت أمين عام 

 .المؤتمر

 للمزيد
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 ثالثا االتفاقيات والبروتوكوالت

 

 

 

 شمس عين ألسن ضيافة في كوري وفد

من  رياستقبلت أ.د.مني فؤاد عميد كلية األلسن بجامعة عين شمس وفد كو
مؤسسة الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، تترأسه السيدة بارك 

شانجبوك، بهدف تعميق أواصر التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل 
   األساتذة التطوعين للتدريس بالكلية.

وخالل كلمتها أكدت أ.د.منى فؤاد على أن قسم اللغة الكورية بالكلية شهد 
خيرة طفرة فيما يتعلق بالجوانب التعليمية، والذي اعتمد خالل السنوات األ

في سياسته على فكرة التعاون الدولي مع المؤسسات الكورية الستقدام 
متطوعين للتدريس بالكلية ورفع مستوى دراسة اللغة الكورية في الكلية، 

وإعداد أجيال قادره على التعامل باللغة الكورية في مختلف المجاالت التي 
 ةبها المرحلة الراهنتتطل

 

 للمزيد 
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 شمس عين بصيدلة موسكو أكاديمية من وفد

استقبلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة ا.د . مها فاروق عبدالغني 
عميد الكلية وفدا من المؤسسة الفيدرالية الحكومية بأكاديمية موسكو للطب 

 ةالحيوي البيطري و التكنولوجيا

( K. l .Scryabin, Russia)  برئاسة أ.د. داود عبد السيدوفيتش
الحكومية   ديفريشوف رئيس قسم المناعة والبيوتكنولوچى بأكاديمية موسكو

والدكتورة سعيده نوربيفنا مارزانفا وذلك لبحث اوجه التعاون المشترك بين 
و ة وأكاديمية موسكالجانبين وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين الجامع

 .ةالحكومي

 للمزيد 
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 موسكو وأكاديمية شمس عين جامعة بين مشترك تعاون بروتوكول

 الحيوية والتكنولوجيا البيطري للطب الحكومية

استقبل أ.د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وأ.د نظمي عبد 

فداً و  لبيئةالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ا

روسياً رفيع المستوي من المؤسسة الفيدرالية الحكومية للتعليم المهني 

 ةالعالي بأكاديمية موسكو الحكومية للطب البيطري و التكنولوجيا الحيوي

 للمزيد
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