
 

 

توصيات المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم بعنوان علم من أجل 

 الحياة

 

اإلهتمام بالمزارع السمكية وخاصة بحيرة البردويل وتطوير القوانين 

المنظمة لعملية الصيد بها تماشياً مع جهود الدولة المبذولة في مجال 

التنمية المستدامة وخلق حلول لسد الفجوات الغذائية و المحافظة علي 

الثروة الداجنة وذلك بتكثيف البحث العلمي إليجاد حلول لمكافحة 

 .المتطفالت التي تصيب الدواجن والثروة الحيوانية من جهة اخري

 

 للمزيد
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حماية الطيور المهاجرة" ندوة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية 

 بجامعة عين شمس

 

افتتح ا.د نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس و ا.د. هشام 

القصاص عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية ندوة " الطيور المهاجرة" 

يا وكيلة المعهد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بحضور ا.د نهى سمير دن

و ا.د. عبد المسيح سمعان وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا و البحوث و 

السفير أحمد رياض نائب مساعد وزير الخارجية و ا. أسامة الجبالى مدير 

مشروع صون الطيور الحوامة والمهاجرة و ا. محمد عبد الرؤوف المدير 

للجمعية المصرية للحماية الطبية ولفيف من اساتذة الكلية و المهتمين  التنفيذي

 .ةبحماية الطبيع

 للمزيد
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 االختالف في بيئة العمل ندوة بصيدلة عين شمس

 

الختالف ا أقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة ندوة بعنوان
في بيئة العمل وذلك تحت رعاية أ.د. مها فاروق عبد الغني عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  –وأ.د. أماني أسامة كامل 
حاضر في الندوة األستاذة الدكتورة أميرة مبروك القصاص األستاذ بقسم 

وسم ه الندوة ضمن فاعليات المالكيمياء التحليلية بالكلية الصيدلة، تاتي هذ
بهدف رفع درجات الوعي للطالب  9191/ 9102الثقافي للعام الجامعي 

 .وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للكلية

الجدير بالذكر أن األستاذة الدكتورة أميرة مبروك القصاص قد تقلدت العديد 
من المناصب القيادية ولها العديد من األبحاث المنشورة دوليا ومحليا 

 باإلضافة الي كونها شاعرة وروائية وعضوا باتحاد الكتاب.
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 سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس

 

جامعة عين شمس السيد جوزيف استقبل ا.د خالد قدرى عميد كلية التجارة 
موم مجاك سفير دولة جنوب السودان بمصر بحضور ا.د هيام وهبة وكيل 

الكلية لشئون الدراسات والبحوث فى حضور السيد الملحق الثقافي لدولة 
جنوب السودان حيث تناول الطرفان طرق دعم الشراكة والتعاون فى مجال 

ية زيادة عدد الطالب الوافدين الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وكيف
 من قبل دولة جنوب السودان.

حيث إشادة السيد جوزيف موم مجاك سفير السودان بالدور الفعال الذى 
تقدمه مصر وجامعة عين شمس فى مساعد الطالب الوافدين بالجامعة 

بصفة عامة وكلية التجارة بصفة خاصة. وفى نهاية االجتماع تم تقديم درع 
عالى سفير دول جنوب السودان تقديرا من الكلية لتعاون ودعم الكلية إلى م

 سيادته.
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تجارة عين شمس تبحث سبل دعم التعاون والشراكات الدولية مع 

 فرنسا

 

في اطار سعي كلية التجارة جامعة عين شمس لتوطيد وتطوير العالقات 

والشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات العالمية استقبل ا.د خالد 

قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس السيدة مونيك كاميليرى 

مسؤول العالقات الدولية بجامعة بواتييه بفرنسا بحضور ا.د هيام وهبه 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، د.ايمان عبد السالم المنسق 

األكاديمي للقسم والسيد جييوم موريل المنسق الفرنسي والسيدة نيهال 

 .قعتمان نائب المنس

 للمزيد
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أ.د. عبد الفتاح سعود: نستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع دار 

 األوبرا المصرية

 

  أجرى أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب
زيارة مثمرة لدار األوبرا المصرية بحث خاللها سبل التعاون المشترك بين جامعة 
عين شمس و دار األوبرا المصرية، و كان فى استقباله د. مجدى صابر رئيس دار 

وخالل اللقاء أكد أ.د عبد الفتاح سعود حرص الجامعة على التعاون .األوبرا المصرية
مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم األنشطة الطالبية، مشيداً بدور دار األوبرا المصرية 

في نشر الثقافة و الفنون الرفيعة على مر التاريخ ، خاصة مع تفردها على مستوى 
 الوطن العربي أجمع كمركز إشعاع حضاري متكامل

 

 

 للمزيد
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انتهاء فعاليات اليوم الثاني لورشه العمل الثالثة بعنوان اشتراك 

 الطالب في العملية التعليمية

 

انتهت فعاليات اليوم الثاني لورشه العمل الثالثة بعنوان اشتراك الطالب 

  Student involvement inةفي العملية التعليمي

neducatio والتي تنظمها وحدة تطوير تعليم طب االسنان بالكلية، وذلك

 ورشة العمل ضمن دورة تأهيل اعضاء هيئة التدريس ، حيث استضافت

القي الدورة ا.د الهام صابر األستاذ في طب األطفال ورئيس وحدة طب 

الدم لألطفال في جامعة القاهرة والمدرب الدولي المعتمد في المركز 

 .قناة السويس تالدولي للوقاية من األمراض، جامعة ماستريخ
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