
 

 

ألسن تدشن سلسلة دورات تدريبية متخصصة أون الين خالل 

 أشهر يوليو وأغسطس

 

أعلنت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية األلسن بجامعة عين شمس، تدشين حدة 

رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، سلسلة جديدة من الدورات التدريبية 

المتخصصة في المجاالت المتنوعة أون الين، تحت رعاية أ.د.محمود 

المتيني رئيس الجامعة، أ.د.نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة 

لشئون خدمة المجتمع وتنمية، و إشراف د.أماني حلمي توما مدير 

 .الوحدة

 للمزيد
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بجامعة عين شمس يطلق  IHub مركز االبتكار و ريادة األعمال

 iChallenge برنامج

 

بجامعة عين شمس عن الجلسة  IHub لأعلن مركز االبتكار وريادة األعما
أسابيع يستطيع فيها المتدرب  6على مدار  iChalleng جالتعريفية لبرنام

ت، حيث يتمكن من التعامل مع اكتشاف آفاق جديدة في العديد من المجاال
قدراته ومهاراته بشكل مختلف، مع فريقه المتعدد الخلفيات والتخصصات 
للعمل في مشروع قائم على استخدام التكنولوجيا، والتنافس في التصفيات 

 ةباإلضافة إلى جوائز مالي

لمزيد من المعلومات عن محتوي كل مسار... يرجي التسجيل 
أونالين. للتعرف علي المحاضرين  Orientation Sessions يف

 التجارة( -الصحة  -علوم الكمبيوتر  -والمدربين لكل مسار في )الهندسة 
 .ويوني 62-66يومي 

 ()الهندسة وعلوم الكمبيوتر للتسجيل في المحاضرة التعريفية

 ()الصحة والتجارة للتسجيل في المحاضرة التعريفية
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توقيع اتفاقيات بين جامعة عين شمس وشركة شلمبرجير العالمية 

 لتأهيل طالب كليتى الهندسة والعلوم

تحت رعاية معالي وزير البترول و الثروة المعدنية المهندس طارق المال، 
وبحضور األستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تم 

توقيع اتفاقيات ثنائية عبر الفيديوكونفرانس بين شركة شلمبرجير العالمية و 
نية كل من جامعة عين شمس والجامعات االمريكية واأللمانية والبريطا

 ةبالقاهر

 للمزيد
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عميد ألسن تعلن عن المنح المقدمة من الجانب البرتغالي لطالب قسم 

 اللغة البرتغالية

 

 

لقت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية األلسن بجامعة عين شمس، رسالة من 

الجانب البرتغالي فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة عين 

شمس و جامعة بورتو و معهد كامويش للتعاون و اللغات، تتضمن إعالن 

معهد كامويش أنه في ظل الظروف الراهنة من تفشي وباء كورونا المستجد 

في العالم، و لتأكيد اجراءات تقديم منح للطالب، سوف يتم تقديم منح 

للطالب هذا العام بصفة استثنائية لحضور دورات صيفية فى اللغة و الثقافة 

البرتغالية أونالين لطالب قسم اللغة البرتغالية بكلية األلسن جامعة عين 

شمس، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، و إشراف أ.د.عبد 

 ".الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 للمزيد
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بمركز االبتكار وريادة األعمال  cvc إعالن الفائزين بمسابقة

 بجامعة عين شمس

أعلن ا. د ماجد غنيمة مدير مركز االبتكار وريادة 

والتي نظمها ccv  بجامعة عين شمس الفائزين بمسابقةbIhu  األعمال

الجامعة ، ا. د عبد  المركز تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس

الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 561وذلك بالتعاون مع مؤسسة ريهام صادق؛ حيث شارك بالمسابقة 

فريق  66فريق من كليتي الحاسبات والمعلومات والهندسة تم تصفيتهم 

 .فريق بالمرحلة الثانية 51بالمرحلة األولى ثم 

 للمزيد
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مستشفيات الجامعة تعقد مباحثات علمية مشتركة مع كبريات 

 المستشفيات الجامعية بالصين لمواجهة كورونا

في إطار التعاون المستمر بين جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمود المتيني والعديد 

من المؤسسات الصينية، عقد فريق طبي رفيع المستوى من مستشفيات جامعة عين 

أيمن صالح المدير التتفيذي للمستشفيات الجامعية وفريق طبي  شمس برئاسة أ.د. 

 ةالجامعات الصيني رفيع المستوى من جامعة نانجينغ ثالث أكبر

 للمزيد  
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طالب جامعة عين شمس يتصدرون جوائز مهرجان إبداع في 

 موسمه الثامن

 رة و العروض المسرحية، وذلك ضمنأعلنت نتائج مسابقتي األفالم القصي

مهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في العديد من 

المجاالت لطالب الجامعات المصرية والمعاهد األكاديميات للعام الثامن 

على التوالي ، والذي يشارك فيه طالب جامعة عين شمس تحت رعاية 

أ. د. عبد الفتاح سعود نائب أ. د. محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف 

رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب، حيث تصدر طالب الجامعة 

المركزين األول والثالث في مسابقة األفالم القصيرة بفوز الطالبة أمل 

ألف جنيه  62أشرف أحمد كلية اآلداب بالمركز األول و بجائزة قدرها 

ارة بالمركز الثالث و جائزة ، كما فاز الطالب حسام سعيد جودة كلية التج

 .ألف جنيه 56مالية 

 للمزيد
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