
 

 

 

للعام الثاني على التوالي ..كونفشيوس عين شمس يحرز المركز 

 األول في مسابقة جسر اللغة الصينية

 

تحت شعار "عالم واحد عائلة واحدة" حصدت جامعة عين شمس المركز 

المتميز فى نهائى الدورة التاسعة عشر لمسابقة "جسر اللغة الصينية" 

 لطالب الجامعات المصرية

 للمزيد
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جامعة عين شمس تعلن عن قائمة األمراض التي سوف يتم عرضها 

 على اللجنة الطبية

 

اوضح ا.د محمد الطيب ناصر رئيس اللجنة الطبية والمشرف العام علي 

عالج العاملين وأعضاء هيئة التدريس بأن قائمة االمراض التي سوف يتم 

  :ا على اللجنة تشملعرضه

 للمزيد
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 تمريض عين شمس تطلق بوابة إلكترونية للتقدم للدراسات العليا

 

ومات دراسات العليا والدبلأطلقت كلية التمريض بوابة إلكترونية للتقدم لل
وذلك تماشيا مع االجراءات االحترازية  0202-0202للعام الدراسى 

 المواجهة جائحة فيرس كورون

يقوم الطالب من خالل البوابة االلكترونية بالتقدم بطلب االلتحاق بالدراسات 
 (دبلوم الدراسات العليا  -الدبلوم المهنى  -الدكتوارة  -العليا) الماجيستير 

وبعد ذلك يقوم بمتابعة البوابة االلكترونية لمتابعة باقى الخطوات فور 
 هالموافقه على طلب االلتحاق الخاص ب

 :للتقدم يرجى الضغط على الرابط التالى

rhttp://newnursing.asu.edu.eg/Postgraduate/?lang=a 
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إدراج مجلة ألسن عين شمس فيلولوجي في الكشاف العربي 

 لالستشهادات المرجعية

 

أعلنت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية األلسن بجامعة عين شمس، أن الكلية قد 

خطت خطوة مهمة على طريق تدويل إصداراتها البحثية والمساهمة في 

بناء مجتمع المعرفة الدولي، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس 

الجامعة، أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

 "العليا والبحوث، حيث تم إدراج مجلة "فيلولوجي

 للمزيد
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تعاون علمى بين كلية الطب جامعة عين شمس و مستشفيات رويال 

 برومبتون بلندن

تتعاون كلية الطب جامعة عين شمس مع مستشفيات رويال برومبتون 
سلسلة من  بلندن، في متابعة تطورات فيروس كورونا، من خالل عقد

الندوات عبر اإلنترنت بين الخبراء المتخصصين في المستشفيات من 
د روبرت جيه بيل واألستاذ محمود الجانبين، حيث ينضم للندوات السي

وإلقاء نظرة على  COVID-19 المطيني الذي سيناقش الرد على
 .المستقبل

-https://zoom.us/webinar/register/WN_9DtDc
Q_KRbaIlUM6E5Bt6 
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 وزير التعليم العالى يعلن عن جائزة اإليسيسكو لألفالم القصيرة

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة  أعلن د. 

الوطنية المصرية لليونسكو عن إطالق منظمة العالم اإلسالمي للتربية 

لعلوم والثقافة )إيسيسكو( جائزة اإليسيسكو لألفالم القصيرة ضمن وا

 .ةمبادرتها )الثقافة عن بعد( داخل بيت اإليسيسكو لألفالم القصير

 للمزيد  
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 المتحدة العربية االمارات بدولة زايد بن محمد جامعة من مقدمة دراسية منح

 جامعة من مهالمقد للمنح التقدم باب فتح تم بأنه بأبوظبى المصرى الثقافى المكتب افاد

 والدكتوراه الماجستير ببرامج لاللتحاق االصطناعى الذكاء مجال فى زايد بن محمد

 االلة( الحاسوبيه، تعلم الرؤيةاالتية ) التخصصات فى 0202 لخريف

، وذلك وفقا لما 0202/0202 الدراسى للعام متاح التسجيل)  الطبيعيه اللغات معالجه

 للبعثات  المركزية اإلدارة – والبعثات الثقافية الشئون ورد في موقع قطاع

-https://cdm.edu.eg/cdm/%d9%85%d9%86%d8%ad

-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9

-%af%d9%85%d8%a9%d9%85%d9%82%d8

-%d9%85%d9%86

-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9

-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af

%d8%a8/-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af 
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https://cdm.edu.eg/cdm/%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a8/
https://cdm.edu.eg/cdm/%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a8/
https://cdm.edu.eg/cdm/%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a8/
https://cdm.edu.eg/cdm/%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a8/
https://cdm.edu.eg/cdm/%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a8/
https://cdm.edu.eg/cdm/%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a8/
https://cdm.edu.eg/cdm/%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a8/

