
 

 

حاسبات عين شمس تحصد مركز ثاني على مستوى مصر في 

 مسابقة تنظمها السفارة األمريكية للحفاظ على الحياة البرية

 

شارك طالب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس في المسابقة 
التي نظمتها السفارة األمريكية للحفاظ على الحياة البرية تحت 

 CODE WILD EGYPT: Wildlife” عنوان
Hackathon” وذلك بمقر األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

 .والمالحة البحرية باإلسكندرية يومي 92 و 92 أكتوبر 9102

هدفت المسابقة الي تعزيز الحفاظ على الحياة البرية بمصر وذلك من 
خالل تقديم الفرق المتنافسة تطبيقات لزيادة الوعي البيئي بالحياة البريه 

 .في مصر

وقد فاز فريق طالب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس 
ا ينا تعلب شوقي، ماريبالمركز الثاني )روبير ناجي جرجس، م” تريفان”

عماد( بالفرقة الثانية، بتقديم تطبيق إلكتروني عن التعريف بأنواع 
 .Augmented Reality الحيوانات بمصر ونبذه عنها باستخدام تقنية
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 إقبال طالبي كثيف بحفل فريق شارموفرز بجامعة عين شمس

 

تحت رعاية األستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس 

واألستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

والطالب نظمت جامعة عين شمس حفل فني لفريق شارموفرز لطالب 

وذلك مجانا لطالب الجامعة ، حيث قام الفريق بتقديم مجموعة من  الجامعة

اشهر واحدث اغانيها مثل "عايز أخلص جامعة"، رقصت" و"دنيا" و"حوا"، 

وأغنية "جمال الوجود"، "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" ، وسط تفاعل كبير من 

 ،طالب الجامعة

 للمزيد
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حاسبات ومعلومات عين شمس الثانية على الجمهورية في المسابقة 

 المصرية للبرمجة

حصلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس على المركز الثاني 
ية للبرمجة والتى أقيمت يوم السبت على مستوى مصر فى المسابقة المصر

أكتوبر باإلسكندرية، متساوية في عدد المسائل التي حلها  92الموافق 
الفريق الحاصل على المركز األول. كما حصدت الكلية ستة مراكز من 

 .العشرون مركزا األوائل

فريق ممثلين عن كليات مصر المختلفة منهم  021وقد شارك بالمسابقة 
ن لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، تأهل فريق ممثلي 02

منهم فريقين لتمثيل الكلية فى المسابقة العربية واإلفريقية التي ستقام بشرم 
الشيخ الشهر المقبل، والتي تعتبر الخطوة األخيرة المؤهلة للمسابقة العالمية 

 .األعرق للبرمجة المقامة في موسكو العام المقبل

ر أن طالب الكلية قد شاركوا في تنظيم المسابقة المصرية من الجدير بالذك
وتم تكريمهم من قبل منظمي المسابقة تقديراً لمجهوداتهم وكونهم األكثر 
 مساعده وتعاوناً فيما يفيد المجتمع المصري والعربي للبرمجة التنافسية

و قد هنأت أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات الفرق 
 . و تمنت لهم التوفيق المشاركة

 

 

 النشرة الشهرية
 تعليم وطالب

9102 نوفمبر  
 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

http://www.asu.edu.eg/ar/824/news
http://www.asu.edu.eg/ar/824/news


 

 

وزير التعليم العالي يشهد حفل تخرج الدفعة التاسعة عشر لكلية طب 

 األسنان

شهد أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حفل تخرج 

الدفعة التاسعة عشر لكلية طب األسنان جامعة عين شمس برئاسة أ.د. 

ط، ا. محمود المتيني رئيس الجامعة بحضور د. منال عوض محافظ دميا

د ياسر الجندي نقيب اطباء األسنان. ا. د محمد ضياء زين العابدين عميد 

الكلية ، ا. د كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ، ا. د 

نهي ثابت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د رامي ماهر 

سنان فيف من اطباء االوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ول

  .ةبالجامعات المصرية والقوات المسلح

 للمزيد
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 انطالق النسخة الثانية من رالي السيارات الكهربية

غفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ا. د محمود شهد ا. د خالد عبد ال

صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ، ا. د محمود المتيني رئيس جامعة 

عين شمس، ا. د ايمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس افتتاح 

واعرب . ةالنسخة الثانية من رالي السيارات الكهربية بالعاصمة اإلداري

د الغفار وزير التعليم العالي عن شكره ألكاديمية البحث ا. د خالد عب

العلمي وجامعة عين شمس علي الدور الكبير الذي قاموا به القامة النسخة 

جامعة لمدة  20الثانية من رالي السيارات الكهربية الذي شهد تدريب 

 01يوم من قبل المتخصصين في مجال السيارات، وتم اختيار  021

ما نراه اليوم من سيارات كهربائية بتصنيع مصري فريق حتي وصلنا ل

مما يدل علي انه لدينا قدرات وعقول قادرة علي االبتكار ،  %21بنسبة 

 .نكذلك جامعات وطالب يعملون من اجل هذا الوط

 للمزيد
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طالب من جامعة عين شمس باألسبوع العربي للتنمية  20

 المستدامة في نسخته الثالثة

يشارك وفد طالبي من جامعة عين شمس باألسبوع العربي للتنمية 

المستدامة في نسخته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد 

ر العربية وتنظمه وزارة التخطيط الفتاح السيسي رئيس جمهورية مص

وتأتى مشاركة جامعة . ةبالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربي

عين شمس تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة و ا.د عبد الفتاح 

 .بسعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطال

 للمزيد  
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 زيارة وفد جامعة عين شمس لكلية الطب بالقوات المسلحة

ً من  في اطار زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطالب وحرصا

فع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طالبها في جامعة عين شمس علي ر

شتى مجاالت المعرفة واالستفادة من خبرات وزارة الدفاع المتمثلة في 

الزيارات الميدانية لطالب الجامعة ، نظمت قوات الدفاع الشعبي بالتعاون 

مع جامعة عين شمس تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة، ا.د 

ائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب واشراف عبد الفتاح سعود ن

العقيد مصطفي عبدالله حمدي مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعه 

وحضور ا.د سماح فيصل فخري محمد الطاهر أستاذ االداره ومدير 

البرنامج المكثف بكليه التمريض جامعه عين شمس ، زيارة الي كليه 

  .ةالطب العسكري بالقوات المسلح

 للمزيد
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نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب يكرم الطالب 

 الحاصلين على الجوائز و البطوالت الدولية

كرم ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم 

والطالب اللجنة التأسيسية لمشروع الدعم المعنوى والنفسى لطالب جامعة 

لين على الجوائز والبطوالت الدولية، عين شمس وعدد من الطالب الحاص

و ذلك عقب إنعقاد مجلس التعليم والطالب بحضور ا. محمد الخطيب 

أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطالب و السادة وكالء الكليات 

 .بلشئون التعليم والطال

 للمزيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشرة الشهرية
 تعليم وطالب

9102 نوفمبر  
 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

 

http://www.asu.edu.eg/ar/849/news
http://www.asu.edu.eg/ar/849/news
http://www.asu.edu.eg/ar/849/news
http://www.asu.edu.eg/ar/849/news

