
 

 

 

 ورشة عمل بوحدة تطوير تعليم طب األسنان بعين شمس

 

استكملت ثاني جلسات ورش العمل لوحده تطوير تعليم طب األسنان 
والمفتتحة حديثا بكلية طب األسنان جامعة عين شمس تحت إشراف 
األستاذ الدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

من األساتذة أعضاء هيئة التدريس وعددا من الهيئة  52بحضور 
 . المعاونة

تضمنت الورشة مناقشة طرق التعليم الحديثة وذلك ضمن الكورس 
الموجه لتطوير قدرات التعليم الطبي ألعضاء هيئه التدريس والهيئة 

 Faculty reformer المعاونة بالكلية والكورس تحت عنوان
Centificalion course (Faimer - USA )  والكورس تحت

 ليمي لمؤسسة فيمر للتعليم الطبيإشراف أ. د سمر عبد العظيم المدير اإلق
 (.ASU - MENAFRI الواليات المتحدة األمريكية )
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احتفال جامعة عين شمس والوكالة األمريكية للتنمية الدولية وأمديست 

 بتخريج اول دفعة من الحاصلين على المنح الدراسية

 

شهد أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا. د عمرو عدلي نائب 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، السيدة ريبيكا التوراكا 

 ننائب رئيس الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حفل تخرج اول دفعة م

الحاصلين على المنح الدراسية من خالل برنامج المنح بالجامعات الحكومية 

الخاص بمبادرة التعليم العالى الموقعة بين الواليات المتحدة األمريكية 

وجمهورية مصر العربية والذى تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 .توتدعمه وزارة التعليم العالى وتقوم على تنفيذه أمديس

 للمزيد
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 رئيس جامعة عين شمس يوقع اتفاقية مع روتارى

قع ا.د محمود المتينى ونادى روتارى ممثال في الدكتور شريف والى 
، اتفاقية تعاون مشترك وذلك بحضور ا.د 5522محافظ المنطقة الروتارية 

عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 
و د.تامر عماره مدير مكتب التعاون الدولي كلية الطب جامعه عين شمس، 

وماجد األلفي مساعد المحافظ المنطقة الروتارية، والدكتور جاسر عواد 
 منسق عام المشاريع بالمنطقة الروتارية

وقعت االتفاقية فى إطار اهتمام الجامعة وروتارى بتنمية مهارات الشباب 
لخلق جيل جديد من الشباب القادر على حمل راية التقدم وخلق قيادات 

 . أحد المراكز الرئيسية للشباب جديدة وحيث أن الجامعة هى

وتنص بنود االتفاقية على عدة خدمات تقدمها الجامعة و روتارى منها عمل 
حمالت متكررة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم المصري كما تقوم كلية الطب 
بدعم القوافل العالجية باألطباء من التخصصات المختلفة وتتعاون الجهتين 

لعمل باإلضافة إلى ذلك تقوم الجهتين بالتعاون فى تنظيم الندوات وورش ا
 لتدريب الشباب على أيدى مدربين معتمدين على التنمية البشرية
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شركة هواوى تلقي محاضره تعريفية عن المسابقة العالمية 

 لتكنولوجيا المعلومات بحاسبات عين شمس

جامعة عين شمس بالتعاون مع شركة  -تنظم كلية الحاسبات والمعلومات 
هواوى النعقاد محاضره تعريفيه لطالب الكلية تحت إشراف ا.د. نجوى 
بدر عميد الكلية و تنظيم د. ياسمين عفيفي مدير وحدة الخريجين وتدور 

حاور المحاضرة حول مراحل المسابقة العالمية لتكنولوجيا المعلومات م
 Huawei ICT Competition 2019-2020 لشركة هواوي

حيث يقوم ممثلوا شركة هواوى بتعريف الطالب بموضوعات ومراحل 
المسابقة وقواعد وشروط االشتراك وخطوات التسجيل وذلك يوم االثنين 

الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمدرج ا.د. من اكتوبر الجاري  25الموافق 
 .فهمي طلبه

من الجدير بالذكر ان لطلبة حاسبات عين شمس إنجازات ُمشرفه بالنسخة 
حيث حصلت كلية  5122األولى من المسابقة والتي أقيمت فى مارس 

الحاسبات والمعلومات على المركز األول على مستوى الجمهورية وحصد 
شهادة تقدير وقد  5برونزيه و 3فضيه و 5ميداليات ذهبيه و 3طلبة الكلية 

شركة هواوى بتكريم الطالب بمقر الشركة بالقرية الذكية حيث قدمت قامت 
لهم عدة مكافآت منها تدريب متقدم فى المهارات الشخصية و تدريب 

 أشهر وجوائز أخرى تبعاً للميدالية . 3ميداني بالشركة لمدة 
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 وفد أندونيسي رفيع المستوى في ضيافة جامعة عين شمس

التقى أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون 
 جامعةالدراسات العليا و البحوث و أ. د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس ال

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بوفد إندونيسي رفيع المستوى برئاسة 
أ.د. دبانوت موليونو رئيس جامعة غجاه مادا اإلندونيسية، وذلك بمقر قصر 

 .الزعفران

 للمزيد
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 ندوة بآداب عين شمس.. نصر أكتوبر بين اإلرادة والريادة

النتصارات حرب  64احتفلت كلية اآلداب جامعة عين شمس بالذكري 

أكتوبر المجيدة بتنظيم ندوة بعنوان : " نصر أكتوبر بين اإلرادة و الريادة" 

سبق وقائد قوة بحضور كل من اللواء أ.ح.علي حفظي محافظ سيناء اآل

االستطالع بحرب أكتوبر المجيدة ، و السيد اللواء أ.ح. محمود خليفة 

محافظ الوادي الجديد السابق ومستشار األمين العام لجامعة الدول العربية ، 

جاءت الندوة تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وأ.د. نظمي 

مجتمع و تنمية البيئة و أ.د. عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة ال

مصطفي مرتضي القائم بأعمال عميد كلية اآلداب ووكيل الكلية لشئون 

التعليم و الطالب وبإشراف أ.د. طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة 

  .ةالمجتمع وتنمية البيئ

 للمزيد  

 

 

 

 

 

 

 

 النشرة الشهرية
 العالق ات الثق افيه

9102اكتوبر   01  
 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

 

http://www.asu.edu.eg/ar/783/news
http://www.asu.edu.eg/ar/783/news
http://www.asu.edu.eg/ar/783/news


 

 

 

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لقسمي العمارة والتخطيط العمراني 

 لهندسة عين شمس بعنوان العمارة والعمران رؤي ذكية

شمس  نافتتح األستاذ الدكتور ايمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عي

رؤي ذكية "  -المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان " العمارة و العمران 

والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 

حيث اوضح الدكتور ايمن عاشور عميد كلية الهندسة ، ان  ،ءالوزرا

عام علي انشاء كلية  281المؤتمر هذا العام يأتي مع االحتفال بمرور 

كما اننا نحتفل أيضا بشراكاتنا المتعددة دوليا ويظهر  2832الهندسة عام 

ذلك جليا من خالل المشاركات الدولية لمؤتمرنا اليوم، واضاف ا. د ايمن 

دولة ،  31بحث من حوالي  261عاشور انه تقدم للمؤتمر هذا العام 

بحث للمشاركة في المؤتمر الذي يستمر  81حيث اختارت لجنة التحكيم 

 يبر الجاراكتو 26حتي 

 للمزيد
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