
 

 

 

أعرف جامعتك"..أول تطبيق إلكتروني خدمي لطالب جامعة "

 عين شمس

 

في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة أ. د. محمود المتيني على 
مواكبة النهضة التكنولوجية وتطبيقها بشكل عملي، دشن قطاع التعليم 

والطالب بالجامعة برئاسة أ. د. عبد الفتاح سعود أكبر منصة إلكترونية 
 . "خدمية طالبية تحمل اسم " اعرف جامعتك

زية ي الصادر باللغتين العربية واإلنجليويهدف التطبيق اإللكتروني المجان
إلى توفير معلومات شاملة عن كافة الخدمات التي توفرها الجامعة 

 للطالب سواء كانت خدمات طبية أو تعليمية أو بحثية وغيرها.

كما يقدم التطبيق خدماته الطالب المصريين والوافدين عن مختلف 
ادات والدرجات العلمية، الكليات والبرامج الجديدة ونظم الدراسة والشه

وكذلك أرقام الخدمات العاجلة وخدمات المدن الجامعية وسبل االعاشة، 
هذا باإلضافة إلى منفذ إخباري يمكن من خالله متابعة األحداث اليومية 

 .داخل وخارج الحرم الجامعي

و  QR code لل scan و يمكن تحميل التطبيق عن طريق عمل
ى البرنامج، على أن يتم تحميله عبر الضغط على اللينك للدخول عل

 متجر جوجل بالي و آب ستور فور بدء التشغيل الرسمي للتطبيق .
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 فعاليات احتفالية حاسبات عين شمس بالطلبة الجدد

 

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس احتفالية بالطلبة الجدد 
برعاية أ.د. نجوى بدر عميد الكلية وإشراف  9191-9102للعام الجامعي 

أ.د. هاله مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وتنظيم اتحاد الطلبة 
، حيث تعتبر  9102 ( سبتمبر01-92وذلك يومي األحد واألثنين الموافق )

هذه االحتفالية من الطقوس السنوية التي تنتهجها الكلية للتعرف على الطلبة 
الجدد وإزالة عائق الخوف بين الطالب والكلية ، كما قام اتحاد طالب الكلية 

بتقديم هدايا رمزيه للطلبة باإلضافة الى مشاركة فريق المسرح وفريق 
 .الكورال باالحتفالية

نجوى بدر عميد الكلية بتميز طالب حاسبات عين شمس  وأشادت أ.د.
وقدرتهم على التفوق واالبتكار وحرصهم الدائم على تلقي العلم الذي يجعلهم 

 .متميزين بشده في سوق العمل

كما استعرضت أ.د. هاله مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب جميع 
قات أهميتها للتأهل في المساباألنشطة الثقافية والعلمية والفنية والرياضية و

المحلية والعالمية، حيث استعرضت سيادتها نماذج ُمشرفه في المسابقات 
 المحلية والعالمية التي فاز بها طالب حاسبات عين شمس.
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رئيس جامعة عين شمس يشهد حفل كورال وموسيقى طالب 

 الجامعة

افتتح ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و ا.د. عبد الفتاح سعود 

عاية شباب الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب مسرح ر

بعد التجديد، حيث أقيم حفل الموسيقى والكورال ضمن فعاليات مهرجان 

استقبال الطالب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد، بحضور ا.د. تامر 

راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب و ا. طارق 

ير إدارة النشاط الفنى أحمد مدير عام رعاية الشباب و ا. مصطفى عيسى مد

و ا. هند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية والطالب أشرف خالد رئيس 

اتحاد طالب الجامعة والطالبة نفين اكرم نائب رئيس االتحاد ولفيف من 

 .ةطالب الجامع

 للمزيد
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 انطالق مهرجان "الرياضة مستقبل وطن" بجامعة عين شمس

افتتح ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د. عبد الفتاح سعود 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب مهرجان الرياضة مستقبل 

وطن والذي تنظمه اإلدارة العامة لرعاية الشباب واللجنة الرياضية باتحاد 

 ا.د.طالب الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية تحت رعاية 

اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم 

العالى وا.د محمود المتينى رئيس الجامعة وا.د. عبد الفتاح سعود نائب 

رئيس الجامعة بحضور ا. د هشام الجيوشي سكرتير عام االتحاد 

الرياضي للجامعات، ا. د تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة 

ة الطالبية ، ا. د احمد عبد ربه مدير عام اإلدارة المركزية لبرامج لألنشط

التنمية الرياضية، ا. طارق احمد مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب 

 .ب، د. خديوي محمد مدير ادارة النشاط الرياضي برعاية الشبا

 للمزيد
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طالب بحاسبات عين شمس يحصد ميدالية برونزية وجائزة مالية في 

 رياضة تنس الطاولة

فاز الطالب مينا أشرف بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة 
عين شمس بالمركز الثالث وحصد ميدالية برونزية وجائزة مالية فى لعبة 

تنس الطاولة، وذلك في ختام المهرجان الرياضي الذي نظمته اإلدارة العامة 
ون مع اإلدارة لرعاية الشباب التابعة لقطاع التعليم و الطالب و بالتعا

المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة ،تحت 
 .  الرياضه مستقبل وطن شعار 

من أكتوبر الجاري ،تحت رعاية أ.د.  0إلي  0أقيم المهرجان في الفترة من 
أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه و أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم 

ود المتينى رئيس الجامعة و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب العالى و أ.د. محم
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والسيد اللواء . إسماعيل الفار وكيل 

 الوزاره ورئيس اإلداره المركزية لبرامج التنميه الرياضية .
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 ختام فعاليات مهرجان "الرياضة مستقبل وطن" بجامعة عين شمس

بحضور الدكتور. احمد عبد ربه مدير عام اإلدارة المركزية لبرامج التنمية 
الرياضية، دكتور خديوي محمد مدير ادارة النشاط الرياضي باالدارة العامة 

 ،لرعاية الشباب حيث تم توزيع الميداليات للفائزين بالمراكز االولي

سي القدم الخماحيث فاز فريق كلية اآلداب بالمركز االول في منافسات كرة 
، جاء فريق كلية الصيدلة بالمركز الثاني ، وحصل فريق المدينة الجامعية 

 ةعلي المركز الثالث، وفي الكرة الطائرة طلبة فاز فريق كلية التجار

 

 للمزيد  
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ثالثة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات تشارك 

 في احتفالية حاسبات عين شمس بالطلبة الجدد

شاركت ثالثة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في 
احتفالية كلية الحاسبات والمعلومات بالطلبه الجدد تحت إشراف أ.د. نجوى 

 FCIS Welcome day ييد الكليه وتنظيم د. ياسمين عفيفبدر عم
 .9102سبتمبر  01 - 92والذي اقيم خالل يومي االحد واالثنين  2019

وقام ممثلي الشركات بالترحيب بالطالب ومشاركة اهم المجاالت الحاليه 
 :موالفرص المختلفه واحتياجات سوق العمل وه

 Pixelogic Media ةمهندس سامر نصري من شرك *

 egabi solutions ةمهندس محمد صالح من شرك *

 .Studios 9192* مهندس احمد نجيب من شركة 
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كلية البنات جامعة عين شمس تقيم مهرجان طالبي لالحتفال بالعام 

 الجديد ونصر أكتوبر

نظمت إدارة رعاية شباب كلية البنات جامعة عين شمس مهرجان 

للترحيب بالطالب واستقبال العام الجامعي الجديد تحت رعاية ا. د. 

 سمحمود المتيني رئيس الجامعة و ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئي

الجامعة لشئون التعليم والطالب و ا. د. رقيه شلبي عميدة الكلية و ا. د. 

هيام الزاهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب والتعاون مع المجلس 

القومي للمرأة كما تزامن بدء المهرجان باالحتفال بانتصارات أكتوبر 

 .المجيدة

 للمزيد  
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 انطالق كأس أسرة من أجل مصر 4 بجامعة عين شمس

" والتي تنظمها أسرة من أجل  2انطلق مسابقة " كأس من أجل مصر 
مصر المركزية وذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين 

و ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب شمس 
وأشراف ا. د. تامر راضي رائد األسرة ومستشار نائب رئيس الجامعة 

لشئون التعليم والطالب و ا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون 
القطاع و ا. طارق احمد مدير عام رعاية شباب الجامعة أ. أحمد خالد 

ق األسرة والطالب أشرف خالد رئيس إتحاد طالب الجامعة و الطالب منس
 .ةعمرو محمد أخ اكبر األسر

حيث يقام الكأس في كرة القدم الخماسية على مالعب كليتى التجارة 
 091من أكتوبر و يشارك به  01والصيدلة، ويستمر حتى الخميس القادم 

فريق من طالب مختلف كليات الجامعة ويعد الكأس األول الذي يشارك به 
 .طالب ويتم منح الثالث مراكز األولى جوائز مالية وميداليات 0011
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 الملتقي األول لخريجي كلية طب األسنان بجامعة عين شمس

الخريجين بكلية طب األسنان جامعة عين شمس  نظمت وحدة رعاية

، ٥١٠٢الملتقي األول لخريجي كلية طب األسنان بالجامعة لدفعات 

تحت رعاية األستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس  ٥١٠٢، ٥١٠٢

الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

ابدين عميد الكلية ، ا. د كريم والطالب، بحضور ا. د محمد ضياء زين الع

البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ، ا. د سوزان سيف الدين 

 .نمدير وحدة توكيد الجودة، د. لمياء نبيل مدير وحدة رعاية الخريجي

 للمزيد  
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طالب الفرق المسرحية لجامعة عين شمس يستمتعون بعرض " 

  "الملك لير

إيماناً من إدارة جامعة عين شمس بأهمية الفن والثقافة ألبنائها الطالب، 

وفرت إدارة الجامعة بالتعاون مع الشركة المنتجة للعرض المسرحى 

فرصة مجانية لحضور طالب فرق التمثيل المسرحى عرض" الملك لير" 

وذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف ا. د. 

 .بفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالعبد ال

 للمزيد  
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