
 

 

 



 



 

ن شمس بية عي  ي بتر
وعات الطالبية الثانن  معرض األنشطة والمشر

 

ن  بية جامعة عي  نظم قسم الكيمياء بكلية التر
وعات  شمس معرض األنشطة والمشر

ي للعام الجامعي 
 ٠٢٠٠/ ٠٢٠٢الطالبية الثانن

برحاب قسم الكيمياء بالكلية، وقد حضن 
االفتتاح أ. د. حازم راشد عميد الكلية|، و أ. د. 

لشئون تعليم صفاء شحاتة وكيل الكلية 
والطالب، و أ. د. محمد عباس رئيس قسم 

 الكيمياء. 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4242/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4242
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1525808978344783873
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-second-exhibition-of-student-activities-activity-6931574736074223616-GR-J?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cdk0uchIeTg/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 كلية األلسن تطلق فعاليات دوري لكرة القدم الخماسية

 

نظمت اللجنة الرياضية باتحاد طالب كلية 
فريًقا  61األلسن دوري لكرة القدم الخماسي لـ 

بمالعب كلية التجارة، تحت رعاية أ. د. محمود 
ي رئيس الجامعة، أ. د. عبد الفتاح سعود،  المتينن
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، 
اف وكيل الكلية لشئون  عميد الكلية، وإشر

 التعليم والطالب

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4293/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4293
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1528676185772900352
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_faculty-of-al-alsun-launches-five-a-side-activity-6934441857783320576-K9jC?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cd5STgrIDWi/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس ينظم سلسلة من األنشطة لتعزيز  ية بآداب عي  ن قسم اللغة اإلنجلت 
 مهارات الطالب

 

اآلداب عن إطالق برنامج اللغة أعلنت كلية 
ية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة  ن اإلنجلت 
سلسلة من األنشطة المتعددة لتعزيز 
ي هذا 

المهارات المهنية والعامة للطالب، وفن
اإلطار نظمت فاعلية بعنوان "قسم اللغة 
ته نحوهما"  ية للبيئة والصحة ومست  ن اإلنجلت 

ي رئيس ا  لجامعةبرعاية أ. د. محمود المتينن

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4297/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4297
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532336931308281856
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-english-department-of-the-faculty-of-activity-6938102641310711808-Z-wc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cd7yGuBo2Hi/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ي 
ن شمس بالمركز الثالث فن فوز منتخب كرة السلة طلبة لجامعة عي 

 منافسات الشهيد الرفاعي 

 

ن  أقيمت عىل مالعب الصالة المغطاة بجامعة عي 
ي منافسات كرة السلة 

شمس، المباراة النهائية فن
ن  ن منتخب كرة السلة لجامعة عي  طلبة، بي 

ي شمس ومنتخب األكاديمية  العربية، والنر
أسفرت عن فوز منتخب كرة السلة طلبة 
ن شمس بالمركز الثالث ومنتخب  لجامعة عي 

 األكاديمية العربية بالمركز الرابع

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4299/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4299
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532336931308281856
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-english-department-of-the-faculty-of-activity-6938102641310711808-Z-wc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cd7zLsOo4Uc/?utm_source=ig_web_copy_link


 

للتعليم والطالب يكرم منتخبات الجامعة نائب رئيس الجامعة 
ي ختام بطولة الشهيد الرفاعي 

 المتصدرة للمراكز األوىل فن

 

ي الدورة 
اختتمت الجامعة مشاركتها فن

ن من بطولة الشهيد الرفاعي  التاسعة واألربعي 
للجامعات، وتضمنت االحتفالية تكريم أ. د. 
عبد الفتاح سعود لمنتخب كرة السلة 

حاصل عىل المركز األول عىل طالبات ال
ي  ي المباراة النهائية النر

الجامعات المضية فن
أقيمت بالصالة المغطاة برعاية شباب 

 الجامعة

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4300/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4300
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532337727529795586
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-vice-president-of-the-university-for-activity-6938103478351187969-F5Ow?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cd7zfLGIWp8/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ي حفل ختام األنشطة الطالبية 
ن شمس فن تكريم مجلس اتحاد آداب عي 

 للعام الجامعي الجاري

 

اختتمت كلية اآلداب بالجامعة األنشطة 
/  0206الطالبية التحاد الكلية للعام الجامعي 

بإقامة معرًضا لألعمال الفنية للطالب،  0200
جميع المشغوالت اليدوية وأعمال شمل 

ي قام الطالب  التدوير والرسم والتصوير النر
بتصميمها طوال العام من خالل المسابقات 

 المختلفة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4305/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4305
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1530885000769445894
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_honoring-the-faculty-of-arts-union-board-activity-6936650665339297792-7Hg-?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cd-ZFKkoMPg/?utm_source=ig_web_copy_link


ي الدورة التاسعة 
ن شمس للفنون الشعبية يشارك فن منتخب جامعة عي 

اثية  للمهرجان الدوىلي للطبول والفنون التر

 

ي 
يشارك منتخب الجامعة للفنون الشعبية فن

الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للطبول 
اف مستشار  اثية وذلك تحت إشر والفنون التر
نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب 
لألنشطة الطالبية حيث يشارك منتخب 
ي فاعليات المهرجان الذي تحتضنه 

الجامعة فن
المعز بمجموعة من التابلوهات جنبات شارع 

 الفنية

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4316/news
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1530894900937498625
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-folklore-team-participates-activity-6936660571316445184-Oaml?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4316


ن شمس تحصد  ي ختام مهرجان 32جامعة عي 
ي  جائزة منفردة فن

إبداع فن
ة  دورته العاشر

 

ن شمس العديد من المراكز  تصدرت جامعة عي 
جائزة منفردة ودرع  02األول وحصد طالبها 

ن شمس وجامعة  ن جامعة عي  ن مشاركة بي  التمت 
ي ختام 

القاهرة وأكاديمية الفنون وذلك فن
ة حيث سلم  ي نسخته العاشر

مهرجان إبداع فن
وزير الشباب ووزير التعليم العالي درع 
ن  ة إل رئيس جامعة عي  ن المنافسة المتمت 

 شمس

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4346/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4346
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532338544890503169
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-wins-23-individual-awards-activity-6938104302288678912-X_k5?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQbxHLIaI8/?utm_source=ig_web_copy_link




 

ن  ندوة بعنوان إبراز الفكر السليم ومواجهة الفكر المتطرف ببنات عي 
 شمس

 

افتتحت أ. د. مي حلمي وكيل الكلية لشئون 
التعليم والطالب ندوة بعنوان "إبراز الفكر 
ي نظمتها  السليم ومواجهة الفكر المتطرف والنر
اللجنة االجتماعية بإدارة رعاية الشباب 
اف مدير إدارة  واتحاد طالبات الكلية تحت إشر

ي رعاية  الشباب، وحاضن بها أ. د. خلف المت 
 أستاذ التاريــــخ الحديث والمعاض. 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4254/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4254
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1526192716375330816
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-seminar-entitled-highlighting-the-right-activity-6931958417213255680-LZhT?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CdnKuxpIqe1/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

ن شمس ي الفارسي بألسن عي 
 اليوم الثقافن

 

افتتحت أ. د. سلوى رشاد، عميد كلية 
ي الفارسي  األلسن،

فعاليات اليوم الثقافن
بالكلية، وأكدت أن الكلية هي نافذة الجامعة 
عىل العالم، موضحة أن شعبة اللغة 
الفارسية من أهم الشعب الموجودة بالكلية 
ولها تاريــــخ طويل، فهي من اللغات النادرة 
ي تهتم إدارة الكلية بتنمية مهارات  النر

 طالبها.. 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4284/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4284
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1528291339271536642
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_persian-cultural-day-at-the-faculty-of-al-alsun-activity-6934057006144065536-GD9L?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cd5OvmAICc7/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن  فعاليات ندوة إبراز الفكر السليم ومخاطر الفكر المتطرف بآداب عي 
 شمس

 

ورة استجابة  لدعوة القيادة السياسية بضن
تثقيف الشباب وتوعيتهم ضد خطورة 
التطرف بكل أشكاله، عقد قطاع شئون 
ن  التعليم والطالب بكلية اآلداب بجامعة عي 
شمس ندوة بعنوان: " إبراز الفكر السليم 
ومخاطر الفكر المتطرف " وأكدت وكيلة 
ورة التحىلي بالوعي والحرص  الكلية عىل ضن

 قدم البالدعىل رفعة وت

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4302/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4302
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1530885630401683456
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-activities-of-the-seminar-highlighting-activity-6936651285408403457-eYhZ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cd-UGHPIKwl/?utm_source=ig_web_copy_link


 

تغالية ن شمس تحتفل باليوم العالمي للغة التر  ألسن عي 

 

تغالية بكلية األلسن،  نظم قسم اللغة التر
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة 
تغالية، وأكدت عميد الكلية، حرص الكلية  التر

ي  ي رفعىل تنظيم الفعاليات النر
ع تسهم فن

قدرات الطالب اللغوية وغرس الثقافة 
ي وجدانهم، بجانب المواد 

األجنبية فن
الدراسية لتحقيق أقىص استفادة ممكنة 

 ألبناء الكلية

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4324/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4324
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531915556718247936
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_faculty-of-al-alsun-ain-shams-university-activity-6937681252028141569-JrWC?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeLJVwKI8MQ/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3920
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504176745158696962
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_e-services-for-students-workshop-for-students-activity-6909942404452077569-fpzI?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUfmxwJa75/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس يستقبل ملحق التعليم وعلوم  التكنولوجيا رئيس جامعة عي 
 بسفارة اإلمارات

 

ن  ي رئيس جامعة عي  استقبل أ. د. محمود المتينن
ي رفيع المستوى، وجرى 

شمس، وفد إمارانر
ي 

ن فن ن الجانبي  خالل اللقاء مناقشة التعاون بي 
إنشاء مركز الختبار اإلمارات القياسي إمسات 

(EmSat)  بجمهورية مض العربية، كما جرى
ك  ن بحث سبل التعاون المشتر ن الجانبي  بي 

ي مجاالت التعليم
ات فن  وتبادل الختر

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4304/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4304
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1530886468897492992
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-receives-activity-6936652139272232961-q3Lx?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cd-VCDzI86d/?utm_source=ig_web_copy_link


  



ي للعام الجامعي 
كلية اآلثار تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثانن

م3232-3233  

 

بدأت كلية اآلثار امتحانات نهاية الفصل 
ي للعام الجامعي الجاري، 

د واكالدراسي الثانن
أ.د. ممدوح الدماطي عميد الكلية، أن عدد 
طالب الفرقة األول المقيدين بالمرحلة 
ن لالمتحانات يبلغ  الجامعية األول المتقدمي 

ن عىل خمسة برامج علمية  026 طالًبا موزعي 
 يونيو 61وتستمر االمتحانات حنر 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4325/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4325
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531916448733470720
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-archeology-begins-the-second-semester-activity-6937682146224406528-r7a7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeLJzy3oERX/?utm_source=ig_web_copy_link


ي لعام امتحانات الفصل الد
ن شمس  3233 -3232راسي الثانن بآداب عي 

 ولمدة شهر

 

ي 
عام  للبدأت امتحانات الفصل الدراسي الثانن

ي كلية اآلداب، تستمر  0200-0206الجامعي 
فن

لمدة شهر، دون أن يتخللها أجازات سوى أيام 
الجمعة، وشدد "عميد الكلية" عىل توفت   
كافة السبل لتحقيق أكتر قدر من التعقيم 
ات االمتحانات  ن فتر والتطهت  للجان بي 

 والتشديد عىل ارتداء الجميع للكمامة

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4326/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4326
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531915280124895237
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_exams-for-the-second-semester-of-the-year-activity-6937680970850398208-tLm4?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeLK-HuoIAO/?utm_source=ig_web_copy_link


ن شمس بية عي  ي بتر
 امتحانات الفصل الدراسي الثانن

 

بية االمتحانات النهائية  ي كلية التر
انطلقت فن

ي للعام الجامعي 
/ 0206للفصل الدراسي الثانن

ات االمتحانات  0200 ، وقد تم تقسيم فتر
احم  ن ي اليوم الواحد تجنًبا لتر

ات فن إل ثالث فتر
ي الدخول والخروج من أو 

تكدس الطالب فن
اللجان، وقد قامت الكلية بتقليل أعداد 

 الطالب داخل لجان االمتحانات

         

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4327
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531914910778765312
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_exams-for-the-second-semester-at-the-faculty-activity-6937680621326471168-DDm0?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeLMHsXolLs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4327/news


بكلية التمريض 3233 -3232جامعي بدء مارثون االمتحانات للعام ال  

 

ي لكلية 
انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانن

ن شمس للعام الدراسي التمريض  بجامعة عي 
، وأوضحت أ. د. سحر موس  0206/0200

أن االمتحانات ستكون لجميع مراحل 
ي ستستمر  البكالوريوس والدراسات العليا والنر

طالًبا  0210يونيو القادم لعدد  61حنر 
 وطالبة عىل مدار ثالث أيام أسبوعًيا لكل فرقة

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4335/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4335
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532343187045502976
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-start-of-the-exams-marathon-for-the-academic-activity-6938108830094344192-tF9E?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQWjrvI2Kc/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ي 
ن شمس المتحانات الفصل الدراسي الثانن جولة تفقدية لعميد علوم عي 

 للعام الجامعي الجاري

 

ن  انطلقت امتحانات كلية العلوم بجامعة عي 
شمس، وشددت إدارة الكلية عىل توفت  كافة 
السبل لتيست  عملية االمتحانات مع تطبيق 
ازية من التعقيم والتطهت   االجراءات االحتر
ات االمتحانات والتشديد عىل  ن فتر للجان بي 
ي عملية االمتحانات 

ن فن ارتداء جميع المشاركي 
 . ي  للكمامة وجاهزية المركز الطنر

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4336/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4336
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532343517439217666
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-inspection-tour-of-the-dean-of-the-faculty-activity-6938109226795827200-FJrm?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQWxRvIDPg/?utm_source=ig_web_copy_link


 

         

بي ونية بكلية التر ن شمسبداية االمتحانات اإللكتر ة جامعة عي   

 

عقد قطاع شئون التعليم والطالب بكلية 
ونية بية اختبارات الكتر كلية عىل منصة ال التر

طالًبا  11والجامعة، وقد خاض التجربة عدد 
بية وأتم  ي العلوم والتر

ي برامج البكالوريوس فن
فن

امج امتحانات الفصل الدراسي  طالب هذه التر
ونية عىل هذا النوع من حيث  األول كلها إلكتر

 الطريقة ونوعية األسئلة

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4337
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532343908541386752
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-beginning-of-the-electronic-exams-at-activity-6938109538742992896-aYM_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQXPGjIwce/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4337/news


         

ن شمس للجان  جولة أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عي 
 امتحانات كلية العلوم

 

تفقد أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس 
ن شمس لجان االمتحانات بكلية  جامعة عي 
العلوم لالطمئنان عىل ست  العملية وتطبيق  

ازية ت  وتوف كافة اإلجراءات القانونية واالحتر
األجواء المناسبة لراحة الطالب، كما أجرى أ. 
د. عبد الفتاح سعود حوار أبوي مع الطالب 

 للتأكد من سالسة االمتحانات. 

 

https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532344214834520065
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_prof-dr-abdel-fattah-saoud-vice-president-activity-6938109965056233472-kcny?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQYUUGo2Gw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4339
https://www.asu.edu.eg/ar/4339/news


         

ن شمس لمتابعة ست  االمتحانات  جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عي 
 بكلية اآلداب

 

أجرى أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس 
ن شمس لشئون التعليم والطالب،  جامعة عي 

 فيها د. مصطفن مرتىصن جولة تفقدية رافقه 
عميد كلية اآلداب، ود. حنان كامل، وكيل 
الكلية لشئون التعليم والطالب، وأشاد بحرص 
إدارة الكلية عىل تطبيق كافة اإلجراءات الالزمة 

 لضمان حسن ست  عملية االمتحانات

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4340
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532344608490921985
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-inspection-tour-of-the-vice-president-activity-6938110380560773120-9E2M?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQYlxkI7Gh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4340/news


         

ن شمس يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي  عميد تجارة عي 
ي بالكلية

 الثانن

 

تفقد أ.د. خالد قدري عميد كلية التجارة، 
لجان امتحانات نهاية الفصل العام الدراسي 

ي تبدأ من  ي والنر
وتستمر  00/1/0206الثانن

ي اليوم،  7/7/0206حنر 
ات فن بواقع أربــع فتر

وضح أ. د. خالد قدري أن الكلية تسع 
مناسبة ألداء الطالب امتحانات لتوفت  بيئة 

ي بكل سهولة ويش. 
 الفصل الدراسي الثانن

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4342
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532345347032367107
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-business-ain-activity-6938111223775248385-ECWZ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQZKDcI8iS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4342/news


ن شمس لشؤون التعليم والطالب يتفقد لجان  نائب رئيس جامعة عي 
الحقوقامتحانات كلية   

 

تفقد أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس 
ن شمس لشئون التعليم والطالب،  جامعة عي 

ي عميد كلية الحقوق، وبرفقته أ. د. 
محمد صافن

ي 
عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثانن

بكلية الحقوق، وذلك لالطمئنان عىل ست  
العملية االمتحانية بالكلية والتأكد من تطبيق  

ازيةكافة اإلجراءات اال   حتر

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4348/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4348
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1532346592820445185
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_vice-president-of-ain-shams-university-for-activity-6938112302441189376-apdj?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQnEzuIOSt/?utm_source=ig_web_copy_link


         

وعات تخرج قسم  اء العالقات العامة واإلعالن يناقشون مشر ختر
 اإلعالم بالجامعة

 

وعات تخرج طالب شعبة  جرت مناقشة مشر
العالقات العامة واإلعالن بقسم علوم االتصال 

، وضمت لجنة التحكيم 0200واإلعالم دفعة 
اء العالقات العامة واإلعالن:  والتقييم ختر
أ.هشام صقر مدير عام اإلعالنات بمؤسسة 
ة اإلعالنات،  ين مودي خبت  األهرام، د.شت 

كة  Edugate أ.أيمن إسماعيل مدير شر
 للمعارض

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4306
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1530885340722081792
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_public-relations-and-advertising-experts-activity-6936651014603177984-nQ-L?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cd-WFDpoLmx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4306/news


 

ن شمس تحتفل بمرور  عاًما عىل تخرج الدفعة األوىل من  32تجارة عي 
 برنامج الدراسة باللغة الفرنسية

 

 

         

ي لقسم اللغة الفرنسية بكلية التجارة ومرور 
ن شمس باليوبيل الفىصن  01احتفلت جامعة عي 

نامج الدراسة باللغة ات الفرنسية بالكلية، وتخريــــج الدفع عام عىل تخريــــج الدفعة األول لتر
ي تم تأجيل  نامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة وهي الدفعات النر ة لتر الثالث األخت 

 تكريمها السنوات الماضية

https://www.asu.edu.eg/ar/4315/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4315
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1530895563394260992
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-business-celebrates-25-years-activity-6936661271828148224-syli?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 

ن شمسختام  وعات تخرج إعالم عي  أعمال تحكيم مشر  

 

اختتم قسم علوم االتصال واإلعالم بكلية 
ن شمس فعاليات " تحكيم  اآلداب بجامعة عي 
ي 

وعات التخرج واالنتاج اإلعالمي والصحفن مشر
" ، والذى استمر  0200لطالب القسم لعام 

عىل مدار ثالثة أيام، وقامت لجان التحكيم 
 لشعبة العالقات العامة ،  61بتقييم 

ا
 61عمًل

 لشعبة اإلذاعة والتليفزيون
ا

 عمًل

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4317/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4317
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1530897200590602240
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-the-arbitration-works-for-activity-6936662592941617152-Ecmv?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeIdtSuIUbs/?utm_source=ig_web_copy_link


ن شمس.. احتفااًل ب عام عىل  ٥٢السفت  الفرنسي يستقبل رئيس جامعة عي 
ن شمس  تخرج الدفعة األوىل من برنامج الدراسة باللغة الفرنسية بتجارة عي 

 

ي إطار احتفال  
ن شمس فن كلية التجارة جامعة عي 

عام عىل تخريــــج الدفعة األول من  01بمرور 
قسم اإلدارة والتجارة الدولية، أقام معالي 
سعادة سفت  فرنسا السيد مارك باريتيه حفل 

 0200مايو  01استقبال مساء يوم األربعاء 
ف معالي السيد أ. د.  بمقر السفارة عىل شر

ن ش ي رئيس جامعة عي   مسمحمود المتينن

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4321/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4321
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531226841041846273
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-french-ambassador-receives-the-president-activity-6936992513006125056-tFOT?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQOl85I2PL/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

ن  ن   -االحتفال بتخرج أول ثالث دفعات من برنامج تجارة أوشي  ن عي  كي 
 شمس

 

ة سمت  المدير التنفيذي  شهدت أ. د. شهت 
لقطاع العالقات الدولية والتعاون األكاديمي 
ن شمس، نيابة عن أ. د. محمود  بجامعة عي 
ي رئيس الجامعة االحتفال األول بتخريــــج  المتينن

ن    -أول ثالث دفعات من برنامج تجارة أوشي 
ي 

ن شمس والذي أقيم فن ن عي  والية نيو كي 
سي بالواليات المتحدة األمريكية.   جت 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4332
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531914137747456000
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_celebrating-the-graduation-of-the-first-three-activity-6937679887663009792-Q5K6?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CeQVPdxoCop/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4332/news


 


