
 

 

 

فوز فريق الطالب الوافدين لجيبوتي على نظيره السوري فى 

 البطولة الدولية لكرة القدم الخماسية

 

حقق فريق الطالب الوافدين لجمهورية جيبوتى الفوز بخمس أهداف 

مقابل ثالثة على نظيره السورى وذلك فى مباراة النهائى للبطولة الدولية 

لكرة القدم الخماسية للطالب الوافدين بجامعة عين شمس المقامة تحت 

رعاية أ.د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى و أ.د. 

محمود شوقى المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة أ.د. 

عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 و أ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب،  

  للمزيد
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 الفنانة ليلى علوي في حوار مفتوح مع طالب جامعة عين شمس

 

تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، افتتح أ.د. نظمى 

عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة اللقاء 

المفتوح للفنانة ليلى علوي مع طالب الجامعة، تنسيق أ.د جيهان رجب وكيلة 

اب و أ.د. هبه كلية التجارة و بحضور أ.د. طارق منصور وكيل كلية اآلد

شاهين رئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب و مدير المركز اإلعالمي و أ. سمير 

عبد الناصر أمين عام الجامعة و ا. سهيل حمزة امين مساعد شئون قطاع 

 نخدمة المجتمع و تنمية البيئة وأدارت الحوار الكاتبة الصحفية آمال عثما

 للمزيد
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حاسبات عين شمس تحصد مركز أول فى ورش العمل التفاعلية 

 لبرنامج "كود أفريقيا" للمشاركات من رائدات األعمال

 

نظمت وزارة الشباب والرياضة " اإلدارة المركزية للمشروعات وتدريب 

الشباب " بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وشركة 

ي لألمم المتحدة مجموعة من ورش العمل مايكروسوفت، والبرنامج اإلنمائ

التفاعلية حول "التكنولوجيا واإلدارة الرقمية" بهدف اكتساب المعرفة 

والتطبيق والتنافس في مجال البرمجة، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر 

األفريقي للفتيات لتنمية أفريقيا باستخدام تكنولوجبا المعلومات ضمن 

 04" لرائدات األعمال. شارك بالبرنامج فاعليات برنامج "كود أفريقيا

مالي" خالل الفترة  -الكاميرون  -السنغال  -مشارًكا يمثلون دول "مصر 

 .هديسمبر الجاري بمركز التعليم المدني بالجزير 11إلى  0من 

 للمزيد
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انتهاء مباريات دور 61 من البطولة الدولية لكرة القدم الخماسية 

 للطالب الوافدين بجامعة عين شمس

 

ة الدولية لكرة القدم الخماسية من البطول 11انتهت مباريات دور ال 
 تأهل -للطالب الوافدين بجامعة عين شمس حيث كانت النتائج كاالتي: 

 1-2للمربع الذهبي منتخب جيبوتي على حساب منتخب فلسطين بنتيجة 
لصالح منتخب جيبوتي، كما تأهل منتخب موريتانيا علي حساب منتخب 

يا، كما تأهل منتخب لصالح منتخب موريتان 1 -3السودان )ب( بنتيجة 
صفر لصالح منتخب  -1كازخستان علي حساب منتخب السودان )أ( بنتيجة 

كازخستان، كما تأهل منتخب سوريا علي حساب منتخب أفغانستان بنتيجة 
 لصالح منتخب سوريا 4 -7

م )مباراة 2412- 12-17وتبدأ مباراتي المربع الذهبي الثالثاء الموافق 
ام الساعة الخامسة ومباراة سوريا وكازخستان في جيبوتي، موريتانيا في تم

 تمام الساعة السادسة اال الربع
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 االجتماع األول لمجلس اتحاد طالب جامعة عين شمس

 

مس عة عين شانتهت وقائع اجتماع أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جام

لشئون التعليم و الطالب بمجلس اتحاد طالب جامعة عين شمس خالل 

اجتماعه األول برئاسة الطالب محمود عبد الحليم و الطالب أحمد منصور 

و  .ةنائب رئيس االتحاد و عضوية أمناء و أمناء مساعدي اللجان المختلف

طة نشحضور أ.د. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي لأل

الطالبية و أ.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

و الطالب و أ.محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و 

الطالب و أ. طارق أحمد مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة 

 .بو السادة مديرو إدارات رعاية الشبا

 للمزيد
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