
 

 

 

وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة يفتتحان فعاليات المؤتمر 

 الدولي للجمعية الدولية لألورام

 

افتتح ا. د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ا. د 

محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية 

الدولية لألورام، بحضور 021 عالم من كل انحاء العالم من الواليات 

المتحدة وأوروبا والصين والهند وافريقيا، تحت عنوان "التحرك العالمى 

  ضد السرطان" وبحضور اكثر من 0011 طبيب

 للمزيد
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بروتوكول تعاون بين كليه الطب وروتارى مصر لعالج أطفال 

 الصعيد

 

وقعت كلية الطب بجامعة عين شمس بروتوكول تعاون بين الكلية وروتارى 
 6مصر لدعم مستشفى الخير العائم لعالج أطفال صعيد مصر فى الفترة من 

بمحافظه سوهاج، بحضور السيد عميد الكلية االستاذ  2121مارس  02إلى 
الدكتور اشرف عمر واالستاذة الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد االستاذ الدكتور اشرف والى.

حيث تشارك كلية الطب في تخصصات مختلفة تشمل طب االطفال وجراحة 
ن والجلدية وجراحة العظام والنساء والتوليد والباطنة و األطفال واألنف واألذ

 طب األسرة
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بدء قبول الدفعة الثانية من طلبة كلية الهندسة لمنحة مركز التميز في 

 الطاقة

 

أعلن مركز التميز في الطاقة الذي تموله الوكالة األمريكية للتنمية 

وستس للتكنولوجيا بالتعاون مع وينفذه معهد ماساتش (USAID) ةالدولي

جامعات عين شمس، المنصورة واسوان عن بدء قبول الدفعة الثانية من 

طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية المتقدمين للدراسة في برنامج 

هندسة الطاقة والطاقة المتجددة بجامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة 

 .تسنوا 4ولمدة 

 للمزيد
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نائب وزير التعليم العالي يشارك في يوم تكريم العاملين بكلية 

 الهندسة ويتفقد ورشة لوبان

 

شارك الدكتور محمد ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي لشئون الجامعات، اليوم الثالثاء، 10 ديسمبر 9102، في فعالية 
تحت عنوان ”اللقاء السنوي مع العاملين“ والذي يعد تقليدا سنويا لكلية 

الهندسة بجامعة عين شمس تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس 
الجامعة، حيث تم تكريم جميع العاملين من اإلداريين والفنيين والعمال في 

 .الكلية للجهود التي يقومون بها في تسيير العملية التعليمية واإلدارية

 

 للمزيد
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 ختام دورة األزمات والحد من المخاطر بجامعة عين شمس

 

يم تنظمها االدارة العامة للتنظ اختتمت أولى الدورات التدريبية الداخلية التي
واإلدارة بجامعة عين شمس تحت رعاية األستاذ الدكتور محمود المتيني 
رئيس جامعة عين شمس تحت اشراف الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 

بعنوان )األزمات والحد من المخاطر( ، والتي حاضر بها د. محمود سامح 
اجدة جبريل األستاذ بوحدة األزمات المدرس المساعد بكلية التجارة ، د. م

 بكلية التجارة ، د. ايمان مصطفي المدرس المساعد بكلية التجارة

 للمزيد
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تعليم الكبار وريادة األعمال في الوطن العربي بالمؤتمر السنوي 

 الثامن عشر لمركز تعليم الكبار

  أعلن ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر بعنوان
تعليم الكبار وريادة األعمال في الوطن العربي، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار 
، تحت رعاية األستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، برئاسة ا. د 

نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك في 
الفترة من 02-04 ابريل 2121 بدار الضيافة بجامعة عين شمس بحضور نخبة 

 .رائعة من التربويين عامة وخبراء تعليم الكبار خاصة

 

 للمزيد
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 مارس القادم مؤتمر كلية التربية جامعة عين شمس الدولي الرابع

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الرابع بالتعاون مع 

مركز التميز التربوي تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين 

شمس و ا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

ة من مارس القادم بعنوان " كلي 9: 7العليا و البحوث وذلك فى الفترة من 

 "رالتربية و المدرسة تكامل تدويل تطوي

 للمزيد
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