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استخدام الذخائر اللغوية في تدريس اللغات األجنبية.. ورشة عمل 

 بألسن عين شمس

افتتحت د.رحاب عبد السالم األستاذ المساعد بقسم اللغة اإلسبانية ورئيس 

لجنة المختبرات واألجهزة العلمية التابعة لقطاع الدراسات العليا 

والبحوث بكلية األلسن جامعة عين شمس فعاليات ورشة العمل التي 

نظمتها اللجنة بعنوان "استخدام الذخائر اللغوية في تدريس اللغات 

األجنبية"، تحت رعاية أ.د.منى فؤاد عميد الكلية ، و إشراف أ.د.سلوى 

رشاد وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث، بحضور الدكتورة رانيا 

الصباغ مدرس اللغويات الحاسوبية بقسم اللغة اإلنجليزية و المتخصصة 

في علم الذخائر اللغوية ، و لفيف من السادة أعضاء هيئات التدريس و 

  الهيئة المعاون

 للمزيد
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متطلبات وآليات سوق العمل.. ورشة عمل بألسن عين شمس 

 بالتعاون مع شركة فودافون

 

افتتحت أ.د.عال عادل وكيل كلية األلسن بجامعة عين شمس لشئون خدمة 

المجتمع و تنمية البيئة فعاليات ورشة العمل التى نظمها القطاع بالتعاون مع 

، في اطار خطة شركة فودافون بعنوان "متطلبات وآليات سوق العمل"

القطاع للتدريب المهني للطالب والخريجين ألقسام اللغة اإلنجليزية و 

  .اإلسبانية و األلمانية، تحت رعاية أ.د.منى فؤاد عميد الكلية

 للمزيد
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المملكة العربية السعودية ضيفة شرف المؤتمر العلمي الثامن 

 لجامعة عين شمس

 

تحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف المؤتمر الدولي الثامن لجامعة 

االبداع.. االبتكار..  "نعين شمس والمقرر عقده اوائل الشهر القادم بعنوا

تحت رعاية األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي " ةالصناع

والبحث العلمي وبرئاسة ا.د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس 

وإشراف ا.د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

 .ثالعليا والبحو

 للمزيد
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 “بحوث الشرق األوسط تحتفل ب ”الذكري المئوية لثورة 1919

 

 

افتتح أ. د. أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق األوسط و الدراسات 

الذكري المئوية ”دوة بعنوان المستقبلية بجامعة عين شمس ن

،و ذلك في إطار فاعليات الموسم الثقافي لمركز بحوث “ 1919لثورة

،تحت  2019/2018الشرق األوسط والدراسات المستقبلية للعام الجامعي 

رعاية أ. د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و أ. د نظمي عبد 

تنمية البيئة و رئيس الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و

  .زمجلس إدارة المرك

  للمزيد 
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ربط التدريب المهني والفني بالمشروعات القومية في بروتوكول 

 محافظة القاهرة و جامعة عين شمس

أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس مراسم توقيع  شهد

بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس، 

حيث وقع أ.د. نظمي عبد الحميد و أ. مصطفى عبد العزيز الزيات 

السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك في 

لسوق العمل ، و ذلك في إطار المبادرة الرئاسية مجال التدريب و التأهيل 

 "." صنايعية مصر

 للمزيد
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طالب عين شمس يحصدون المراكز األولى بمسابقة مختبر الشهرة 

 للمشاركة في مهرجان شلتنهام للعلوم 2019

  

فاز الطالب أحمد ثابت، الطالب بالفرقة الرابعة كلية علوم جامعة عين 

شمس عن تقديمه عرض عن التأثير الحراري المغناطيسي، والطالبة 

ين شمس عن نورهان محمد، الطالبة بالفرقة الثانية كلية العلوم جامعة ع

تقديمها عرض عن فيروس يرقات الزومبى بتصويت الجمهور بجائزة 

جنيه  2000مالية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وقدرها 

الجولة النصف نهائية لمسابقة مختبر  تلكل منهما، وذلك خالل فعاليا

التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون  2019الشهرة 

   مع المجلس الثقافي

 للمزيد
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وفد من جامعة عين شمس يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الثالثون 

 للقوات المسلحة

 

شهد األستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الندوة 

التثقيفية الثالثون للقوات المسلحة، والتي عقدت بمركز المنارة بالتزامن 

مس ين شمع االحتفال بيوم الشهيد، حيث ترأس سيادته وفد من جامعة ع

يضم عشرة من األساتذة من مختلف الكليات و خمس وسبعين من طلبة 

 .وطالبات الجامعة

 للمزيد
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مشروع الدعم المعنوي والنفسي لطلبة المدن الجامعية بجامعة عين 

 شمس

 

مدن انطلقت أولى فعاليات مشروع الدعم المعنوي والنفسي لطالب ال

الجامعية عن طريق رفع كفاءة موظفي قسم اإلرشاد النفسي والمشرفين 

والمشرفات بالمدن الجامعية طلبة وطالبات، ذلك من خالل برنامج مكثف 

يستمر على مدار يومين تحت رعاية أ. د. عبد الوهاب عزت رئيس 

 مالجامعة و برئاسة أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعلي

و الطالب وإشراف أ. د. هشام رامي أستاذ الطب النفسي بكلية الطب 

 .سجامعة عين شم

 للمزيد
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 ختام األسبوع الثقافي لصيدلة عين شمس

 

لثقافي لكلية الصيدلة بجامعة عين شمس والذي اختتمت فعاليات األسبوع ا

نظمه اتحاد الطالب بالكلية تحت رعاية ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس 

الجامعة لشئون التعليم والطالب واألستاذة الدكتورة مها فاروق عبد الغني 

عميد الكلية، حيث شهد االسبوع الثقافي للكلية افتتاح معرض الكتاب الذي 

بر دور النشر و التوزيع ابرازا في المجال و هم :دار من اك 4ضم 

الياسمين ، دار زين ، دار الحلم و دار اإلبداع، والذي شهد اقبال كبير من 

الطالب، كما اقيمت مسابقة بين الطالب لعرض كتاباتهم من القصص 

القصيرة و المقاالت، وقامت احدي دور العرض بتبني اثنين من المقاالت 

هما، كما شهد األسبوع الثقافي ندوة ثقافية بعنوان الكتابة و تعهدت بنشر

في العصر الحديث استضافت نخبة من الكتاب و الشعراء هم: الكاتبة 

 .مساندرا سراج ، الكاتب احمد مهني ، والشاعر محمد ابراهي

 للمزيد
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 الهندى المعهد من الدكتوراه على للحصول دراسيه برامج

ودلهى ببومباى للتكنولوجيا  IIT 

 عم بالتواصل بأنه الهند ـ بنيودلهى المصرى الثقافى المكتب افاد

 رصف زياده على العمل إمكانية أوضح حيث بالهند التعليميه المؤسسات

 ىأبد§  ـ:التالى النحو على بالهند لالبتعاث مصريين طالب التحاق

 للتعاون االستعداد Bombay-ITT للتكنولوجيا الهندى المعهد مسئولى

 طالب 60 عدد لقبول فرصه اعطاء·  ـ:االتى تشمل والتى عده اوجه فى

 ددالع زياده امكانية مع سنويا   المختلفه المجاالت فى مصر من دكتوراه

 دوالر 2000 الدراسيه المصاريف وتكون بها المعمول للقواعد طبقا

 500 الى باالضافه(  عام كل دراسى فصل 2)  الدراسى للفصل امريكى

 قابل تأمين امريكى دوالر 150 منهم القبول عند امريكى دوالر

 . للدراسه عام اول فى وذلك لالسترداد

 للمزيد
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