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 بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة عين شمس ومحافظة القليوبية

في إطار تفعيل دور جامعة عين شمس المجتمعي وتطبيقا الستراتيجيتها كجامعة 

بال أسوار شهد ا.د.عالء عبد الحليم محافظ القليوبية وا.د. عبد الوهاب عزت، 

رئيس جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الزراعة جامعة 

عين شمس ومجلس مدينة شبرا الخيمة، حيث وقع ا.د. أحمد جالل عميد الكلية 

واللواء مجدي الوصيف رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة برتوكول تعاون مشترك، 

وذلك بحضور ا. د نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة و ا.د شوقي سليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا أ.د والء عبد 

 الغنى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 للمزيد
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 كلية العلوم تطلق دورات تدريبية في عدة مجاالت

 

ينظم مركز األبحاث والدراسات والتدريب لناقالت األمراض بكلية العلوم جامعة عين 
س دورات تدريبية في المجاالت التالية: تنمية مهارات الكتابة العلمية "الرسائل شم

 العلمية ، البحوث العلمية، المشاريع العلمية، المؤتمرات العلمية".

 المبادئ النظرية والعلمية لطرق التشخيص المناعي

 المبادئ النظرية والعلمية لتفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل

 والعلمية لطرق استخالص الحمض النوويالمبادئ النظرية 

 تربية البعوض وحشرة ذبابة الرمل

 أساسيات التحاليل الكيميائية الطبية )نظري، علمي(
 

 للمزيد
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 نائب رئيس جامعة عين شمس يؤكد دعم الجامعة للنشر الدولي واإلنتاج العلمي

 
عن  %21بزيادة  في إطار تقدم مصر في مجال اإلنتاج العلمي والنشر الدولي العلمي 

لإلنتاج والنشر العلمي أعرب   Nature العام الماضي وفقاً لما جاء في تقرير مجلة

ائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا ا.د عبد الناصر سنجاب ن

أن ذلك اإلنجاز لم يحدث إال بتضافر الجهود بين جميع  والبحوث عن سعادته مؤكداً 

 .الجامعات المصرية والمراكز البحثية

 للمزيد
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 جسيمات النانو الفوائد و االضرار

 
 ، فعاليات شهدت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة أ.د.خالد قدري عميد الكلية

حملة التوعية بمرض فيروس سي ، و التي تنظمها كلية الطب ممثلة عن جامعة عين 

شمس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، تحت شعار " أعرف ، أختبر، عالج " 

تحت رعاية أ.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وأ.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس 

تنمية البيئة وأ.د . محمود المتينى عميد كلية الطب الجامعة لشئون خدمة المجتمع و

  وأ.د. شهيرة سمير موسى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  للمزيد 
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المؤتمر الـ 42 للجمعية المصرية لعلم االنسجة والخاليا بعنوان 

 جسيمات النانو الفوائد واألضرار بطب عين شمس

نظم قسم الهستولوجيا وبيولوجيا الخلية بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الثاني واالربعون 

للجمعية المصرية لعلم االنسجة والخاليا تحت عنوان 'جسيمات النانو الفوائد واألضرار' بمركز 

 . ئيس جامعة عين شمسالتدريب بكلية الطب، تحت رعاية األستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت ر

صرحت بذلك ا. د حكمت سرور رئيس الجمعية المصرية لعلم االنسجة والخاليا ورئيس المؤتمر، 

وأضافت أن المؤتمر سيناقش أحدث ما توصل إليه العلم في مجاالت جسيمات النانو واألنسجة 

 .الجذعيةوالخاليا

مليار  100الى  1النانو تتميز بصغر حجمها الهائل الذي يتراوح ما بين مشيرة إلى أن جسيمات 

 . متر، كما تتميز ايضا بإمكانية تعديل خصائصها و استخدامها في مجاالت مختلفة في مجال الطب

و تتركز االبحاث الحديثة حول هذه الجسيمات الى إمكانية استخدامها في القضاء على أمراض 

ل أنواع كثيرة من السرطانات حيث تتسبب هذه الجسيمات في إحداث يصعب القضاء عليها مث

 .الضرر بالخاليا السرطانية بدون أن تؤثر على الخاليا السليمة

 للمزيد
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كيف يتحول النشر الدولي لمصدر للدخل..؟ أحد أسرار النشر 

 الدولي بجامعة عين شمس

  

في إطار اهتمام جامعة عين شمس بالنشر الدولي نظمت كلية التربية النوعية بالجامعة 
لدولي "، حيث افتتح ا.د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس ندوة بعنوان " أسرار النشر ا

الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و ا.د أماني حنفي عميدة كلية التربية النوعية 
ورشة العمل التي استضافت ا.د. محمود عبد العاطي نائب رئيس أكاديمية العلوم 

لي لوم الطبية للنشر الدواإلفريقية ومؤسس مشروع معامل التأثير العربي ورئيس الع
 . بأمريكا وجامعة سوهاج ومستشار جامعة زويل

بحضور أ.د اسامة السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و ا.د وائل 
القاضي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د. سالى شبل وكيلة الكلية 

  نتذة الجامعة والباحثيلشئون التعليم والطالب ولفيف من اسا
  

 للمزيد
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ألسن عين شمس تحتفل بيوم المترجم العالمي في ورشة عمل 

 بعنوان " صناعة الترجمة

 

اللغة اإلنجليزية بكلية األلسن جامعة  افتتحت أ.د.فدوى كمال رئيس قسم

عين شمس فعاليات يوم الترجمة تحت عنوان " صناعة الترجمة"، تحت 

رعاية أ.د.مني فؤاد عميد الكلية، ويستضيف خالل فعاليات اليوم عدد من 

المتحدثين على رأسهم د. محمد على إبراهيم المراجع الرئيس لشهادة 

رق األوسط من معهد المعايير القياسية األيزو فى الترجمة ومدير فرع الش

النمساوي، أ. سامح الشرقاوي أحد مراجعي شهادة األيزو في الترجمة، 

أ. منال أمين رئيس مجلس إدارة شركة أرابايز للترجمة ، أ. محمد معتمد 

رئيس مجلس إدارة شركة ترانس تك للترجمة ، و بحضور لفيف من 

المعاونة ، و الطالب و طالب السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة 

  .االدراسات العلي

 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 ”المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان 

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

،تحت  2019/2018الشرق األوسط والدراسات المستقبلية للعام الجامعي 

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

الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رئيس 

  .زمجلس إدارة المرك

 للمزيد
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 نشاط مكثف لحاسبات ومعلومات عين شمس

 

تشهد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس برئاسة أ. د. نجوى 

بدر عميد الكلية نشاطاً مكثفاً خالل شهر مارس الجاري حيث تستضيف 

  Arkردس مؤسس شركة ارك للتطويالكلية المهندس أمجد قل

tDevelopmen،  وذلك في تمام الخامسة والنصف من مساء يوم

 .ةمارس الجاري بمدرج فهمي طلبه بالكلي 12الثالثاء الموافق 

 للمزيد

 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

9201  فبراير  
 

 
عن تصدر  

 عين جامعة - االلكترونيه البوابة

 شمس

 خلف – المفتوح التعليم مبنى

الزعفران قصر  

WWW.ASU.EDU.E

G 

PORTAL@AINSHA

MS.EDU.EG 

 

 

javascript:void(0)
http://www.asu.edu.eg/ar/59/event


 

 

 

 

 

مارس رئيس جامعة عين شمس يفتتح المنتدي السادس  12

 للباحثين الشباب بألسن عين شمس

 

يفتتح أ.د.عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس فعاليات منتدى 

البحث العلمي السادس للباحثين الشباب بعنوان "دينامية الهوية في عصر 

دراسات العليا العولمة في األدب واللغة والترجمة"، الذي ينظمه قطاع ال

والبحوث بكلية األلسن، بحضور أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس 

الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.نظمى عبد الحميد نائب 

رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، أ.د.عبد الفتاح سعود 

 بنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطال
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