والمشوعات الطالبية ن
ر
الثان ربتبية ن
عي شمس
معرض األنشطة
ي

نظم قسم الكيمياء بكلية ر
التبية جامعة ن
عي
ر
والمشوعات
شمس معرض األنشطة
ن
الجامع ٠٢٠٠ /٠٢٠٢
الطالبية
الثان للعام
ي
ي
ن
برحاب قسم الكيمياء بالكلية ،وقد حض
االفتتاح أ .د .حازم راشد عميد الكلية| ،و أ .د.
صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون تعليم
والطالب ،و أ .د .محمد عباس رئيس قسم
الكيمياء.

كلية األلسن تطلق فعاليات دوري لكرة القدم الخماسية

نظمت اللجنة الرياضية باتحاد طالب كلية
ً
الخماس لـ  61فريقا
األلسن دوري لكرة القدم
ي
بمالعب كلية التجارة ،تحت رعاية أ .د .محمود
ن
المتين رئيس الجامعة ،أ .د .عبد الفتاح سعود،
ي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب،
ر
وإشاف وكيل الكلية لشئون
عميد الكلية،
التعليم والطالب

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

أعلنت كلية اآلداب عن إطالق برنامج اللغة
ن
اإلنجلتية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة
سلسلة من األنشطة المتعددة لتعزيز
ن
وف هذا
المهارات المهنية والعامة للطالب ،ي
اإلطار نظمت فاعلية بعنوان "قسم اللغة
ن
اإلنجلتية للبيئة والصحة ومستته نحوهما"
ن
المتين رئيس الجامعة
برعاية أ .د .محمود
ي

فوز منتخب كرة السلة طلبة لجامعة ن
عي شمس بالمركز الثالث ن يف
الرفاع
منافسات الشهيد
ي

أقيمت عىل مالعب الصالة المغطاة بجامعة ن
عي
ن
شمس ،المباراة النهائية يف منافسات كرة السلة
ن
طلبة ،ن
عي
بي منتخب كرة السلة لجامعة
ر
والن
شمس ومنتخب األكاديمية العربية،
ي
أسفرت عن فوز منتخب كرة السلة طلبة
ن
عي شمس بالمركز الثالث ومنتخب
لجامعة
األكاديمية العربية بالمركز الرابع

نائب رئيس الجامعة للتعليم والطالب يكرم منتخبات الجامعة
المتصدرة للمراكز األوىل ن
الرفاع
الشهيد
بطولة
ختام
ف
ي
ي

ن
اختتمت الجامعة مشاركتها يف الدورة
ن
الرفاع
واألربعي من بطولة الشهيد
التاسعة
ي
للجامعات ،وتضمنت االحتفالية تكريم أ .د.
عبد الفتاح سعود لمنتخب كرة السلة
طالبات الحاصل عىل المركز األول عىل
ن
ر
الن
الجامعات المضية يف المباراة النهائية ي
أقيمت بالصالة المغطاة برعاية شباب
الجامعة

تكريم مجلس اتحاد آداب ن
عي شمس ن يف حفل ختام األنشطة الطالبية
الجامع الجاري
للعام
ي

اختتمت كلية اآلداب بالجامعة األنشطة
الجامع / 0206
الطالبية التحاد الكلية للعام
ي
ً
 0200بإقامة معرضا لألعمال الفنية للطالب،
شمل جميع المشغوالت اليدوية وأعمال
ر
الن قام الطالب
التدوير والرسم والتصوير ي
بتصميمها طوال العام من خالل المسابقات
المختلفة ،وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة

منتخب جامعة ن
عي شمس للفنون الشعبية يشارك ن يف الدورة التاسعة
للمهرجان الدوىل للطبول والفنون ر
التاثية
ي

ن
يشارك منتخب الجامعة للفنون الشعبية يف
الدول للطبول
الدورة التاسعة للمهرجان
ي
والفنون ر
التاثية وذلك تحت رإشاف مستشار
نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب
لألنشطة الطالبية حيث يشارك منتخب
ن
الجامعة يف فاعليات المهرجان الذي تحتضنه
جنبات شارع المعز بمجموعة من التابلوهات
الفنية

جامعة ن
عي شمس تحصد  32جائزة منفردة ن يف ختام مهرجان إبداع ن يف
ر
العاشة
دورته

تصدرت جامعة ن
عي شمس العديد من المراكز
األول وحصد طالبها  02جائزة منفردة ودرع
ن
بي جامعة ن
التمت مشاركة ن
عي شمس وجامعة
ن
القاهرة وأكاديمية الفنون وذلك يف ختام
ن
ر
العاشة حيث سلم
مهرجان إبداع يف نسخته
العال درع
وزير الشباب ووزير التعليم
ي
ن
ن
عي
المتمتة إل رئيس جامعة
المنافسة
شمس

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

حلم وكيل الكلية لشئون
افتتحت أ .د .يم
ي
التعليم والطالب ندوة بعنوان "إبراز الفكر
ر
والن نظمتها
السليم ومواجهة الفكر المتطرف ي
اللجنة االجتماعية بإدارة رعاية الشباب
واتحاد طالبات الكلية تحت رإشاف مدير إدارة
ن
وحاض بها أ .د .خلف المتي
رعاية الشباب،
أستاذ التاريـ ــخ الحديث والمعاض.

ن
الثقاف الفارس بألسن ن
عي شمس
اليوم
ي
ي

افتتحت أ .د .سلوى رشاد ،عميد كلية
ن
الفارس
الثقاف
األلسن ،فعاليات اليوم
ي
ي
ه نافذة الجامعة
بالكلية ،وأكدت أن الكلية ي
عىل العالم ،موضحة أن شعبة اللغة
الفارسية من أهم الشعب الموجودة بالكلية
فه من اللغات النادرة
ولها تاريـ ــخ طويل ،ي
ر
الن تهتم إدارة الكلية بتنمية مهارات
ي
طالبها..

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

استجابة لدعوة القيادة السياسية ن
بضورة
تثقيف الشباب وتوعيتهم ضد خطورة
التطرف بكل أشكاله ،عقد قطاع شئون
التعليم والطالب بكلية اآلداب بجامعة ن
عي
شمس ندوة بعنوان " :إبراز الفكر السليم
ومخاطر الفكر المتطرف " وأكدت وكيلة
بالوع والحرص
التحىل
الكلية عىل نضورة
ي
ي
عىل رفعة وتقدم البالد

ألسن ن
التتغالية
عي شمس تحتفل باليوم
العالم للغة ر
ي

التتغالية بكلية األلسن،
نظم قسم اللغة ر
العالم للغة
احتفالية بمناسبة اليوم
ي
التتغالية ،وأكدت عميد الكلية ،حرص الكلية
ر
ن
ر
الن تسهم يف رفع
عىل تنظيم الفعاليات ي
قدرات الطالب اللغوية وغرس الثقافة
ن
األجنبية يف وجدانهم ،بجانب المواد
الدراسية لتحقيق أقىص استفادة ممكنة
ألبناء الكلية

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

ن
المتين رئيس جامعة ن
عي
استقبل أ .د .محمود
ي
ر
شمس ،وفد إمار
ان رفيع المستوى ،وجرى
ي
ن ن
خالل اللقاء مناقشة التعاون ن
بي الجانبي يف
القياس إمسات
إنشاء مركز الختبار اإلمارات
ي
( )EmSatبجمهورية مض العربية ،كما جرى
ر
ن
المشتك ن
بحث سبل التعاون
الجانبي
بي
ن
الختات يف مجاالت التعليم
وتبادل ر

كلية اآلثار تبدأ امتحانات الفصل الدراس ن
الجامع
للعام
الثان
ي
ي
ي
3233-3232م

بدأت كلية اآلثار امتحانات نهاية الفصل
ن
الجامع الجاري ،واكد
اس
الثان للعام
الدر ي
ي
ي
الدماط عميد الكلية ،أن عدد
أ.د .ممدوح
ي
طالب الفرقة األول المقيدين بالمرحلة
ن
المتقدمي لالمتحانات يبلغ
الجامعية األول
ً
ن
موزعي عىل خمسة برامج علمية
026
طالبا
ر
وتستمر االمتحانات حن  61يونيو

ن
الثان لعام  3233 -3232بآداب ن
عي شمس
اس ي
امتحانات الفصل الدر ي
ولمدة شهر

ن
الثان للعام
اس
بدأت امتحانات
الفصل الدر ي
ي
ن
الجامع  0200-0206يف كلية اآلداب ،تستمر
ي
لمدة شهر ،دون أن يتخللها أجازات سوى أيام
الجمعة ،وشدد "عميد الكلية" عىل توفت
أكت قدر من التعقيم
كافة السبل لتحقيق ر
ر
ن
بي فتات االمتحانات
والتطهت للجان
والتشديد عىل ارتداء الجميع للكمامة

ن
الثان ربتبية ن
عي شمس
اس ي
امتحانات الفصل الدر ي

انطلقت نف كلية ر
التبية االمتحانات النهائية
ي
ن
الجامع /0206
الثان
اس
ر
الد
للفصل
للعام
ي
ي
ي
ر
 ، 0200وقد تم تقسيم فتات االمتحانات
ن
إل ثالث ر
ً
تجنبا ر ن
لتاحم
فتات يف اليوم الواحد
ن
أو تكدس الطالب يف الدخول والخروج من
اللجان ،وقد قامت الكلية بتقليل أعداد
الطالب داخل لجان االمتحانات

جامع  3233 -3232بكلية التمريض
بدء مارثون االمتحانات للعام ال
ي

انطلقت امتحانات الفصل الدراس ن
الثان لكلية
ي
ي
التمريض بجامعة ن
اس
ر
الد
للعام
عي شمس
ي
 ، 0200/0206وأوضحت أ .د .سحر موس
أن االمتحانات ستكون لجميع مراحل
البكالوريوس والدراسات العليا ر
والن ستستمر
ي
ً
ر
طالبا
حن  61يونيو القادم لعدد 0210
ً
أسبوعيا لكل فرقة
وطالبة عىل مدار ثالث أيام

عي شمس المتحانات الفصل الدراس ن
جولة تفقدية لعميد علوم ن
الثان
ي
ي
الجامع الجاري
للعام
ي

انطلقت امتحانات كلية العلوم بجامعة ن
عي
شمس ،وشددت إدارة الكلية عىل توفت كافة
السبل لتيست عملية االمتحانات مع تطبيق
ر
االحتازية من التعقيم والتطهت
االجراءات
ر
للجان ن
بي فتات االمتحانات والتشديد عىل
ن ن
ارتداء جميع المشار
كي يف عملية االمتحانات
الطن.
للكمامة وجاهزية المركز ر ي

اإللكتونية بكلية ر
ر
التبية جامعة ن
عي شمس
بداية االمتحانات

عقد قطاع شئون التعليم والطالب بكلية
التبية اختبارات ر
ر
الكتونية عىل منصة الكلية
ً
طالبا
والجامعة ،وقد خاض التجربة عدد 11
نف برامج البكالوريوس نف العلوم ر
والتبية وأتم
ي
ي
اس
طالب هذه ر
التامج امتحانات الفصل الدر ي
األول كلها ر
إلكتونية عىل هذا النوع من حيث
الطريقة ونوعية األسئلة

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

تفقد أ .د .عبد الفتاح سعود نائب رئيس
جامعة ن
عي شمس لجان االمتحانات بكلية
العلوم لالطمئنان عىل ست العملية وتطبيق
ر
واالحتازية وتوفت
كافة اإلجراءات القانونية
األجواء المناسبة لراحة الطالب ،كما أجرى أ.
د .عبد الفتاح سعود حوار أبوي مع الطالب
للتأكد من سالسة االمتحانات.

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

أجرى أ .د .عبد الفتاح سعود نائب رئيس
جامعة ن
عي شمس لشئون التعليم والطالب،
ن
ن
مرتىص
جولة تفقدية رافقه فيها د .مصطف
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

ن
اس
عميد تجارة عي شمس يتفقد لجان امتحانات الفصل الدر ي
ن
الثان بالكلية
ي

تفقد أ.د .خالد قدري عميد كلية التجارة،
اس
لجان امتحانات نهاية الفصل العام الدر ي
ن
ر
والن تبدأ من  0206/1/00وتستمر
الثان
ي
ي
ن
حن  0206/7/7بواقع أربــع ر
ر
فتات يف اليوم،
وضح أ .د .خالد قدري أن الكلية تسع
لتوفت بيئة مناسبة ألداء الطالب امتحانات
ن
الثان بكل سهولة ويش.
اس
الفصل الدر ي
ي

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

تفقد أ .د .عبد الفتاح سعود نائب رئيس
جامعة ن
عي شمس لشئون التعليم والطالب،
ن
وبرفقته أ .د .محمد
صاف عميد كلية الحقوق،
ي
ن
الثان
اس ي
عدد من لجان امتحانات الفصل الدر ي
بكلية الحقوق ،وذلك لالطمئنان عىل ست
العملية االمتحانية بالكلية والتأكد من تطبيق
كافة اإلجراءات اال ر
حتازية

ختاء العالقات العامة واإلعالن يناقشون ر
مشوعات تخرج قسم
ر
اإلعالم بالجامعة

جرت مناقشة ر
مشوعات تخرج طالب شعبة
العالقات العامة واإلعالن بقسم علوم االتصال
واإلعالم دفعة  ،0200وضمت لجنة التحكيم
ختاء العالقات العامة واإلعالن:
والتقييم ر
أ.هشام صقر مدير عام اإلعالنات بمؤسسة
األهرام ،د.شتين مودي خبتة اإلعالنات،
أ.أيمن إسماعيل مدير رشكة Edugate
للمعارض

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

ن
احتفلت جامعة ن
عي شمس باليوبيل
الفىص لقسم اللغة الفرنسية بكلية التجارة ومرور 01
ي
عام عىل تخريـ ــج الدفعة األول رلتنامج الدراسة باللغة الفرنسية بالكلية ،وتخريـ ــج الدفعات
ر
الن تم تأجيل
وه الدفعات ي
الثالث األختة رلتنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة ي
تكريمها السنوات الماضية

ختام أعمال تحكيم ر
مشوعات تخرج إعالم ن
عي شمس

اختتم قسم علوم االتصال واإلعالم بكلية
اآلداب بجامعة ن
عي شمس فعاليات " تحكيم
ن
ر
والصحف
اإلعالم
مشوعات التخرج واالنتاج
ي
ي
لطالب القسم لعام  ، " 0200والذى استمر
عىل مدار ثالثة أيام ،وقامت لجان التحكيم
ا
بتقييم  61عمًل لشعبة العالقات العامة 61 ،
ا
عمًل لشعبة اإلذاعة والتليفزيون

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

نف إطار احتفال كلية التجارة جامعة ن
عي شمس
ي
بمرور  01عام عىل تخريـ ــج الدفعة األول من
معال
قسم اإلدارة والتجارة الدولية ،أقام
ي
سعادة سفت فرنسا السيد مارك باريتيه حفل
استقبال مساء يوم األربعاء  01مايو 0200
معال السيد أ .د.
بمقر السفارة عىل رشف
ي
ن
المتين رئيس جامعة ن
عي شمس
محمود
ي

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

شهدت أ .د .شهتة سمت المدير التنفيذي
األكاديم
لقطاع العالقات الدولية والتعاون
ي
بجامعة ن
عي شمس ،نيابة عن أ .د .محمود
ن
المتين رئيس الجامعة االحتفال األول بتخريـ ــج
ي
ن
أوشي -
أول ثالث دفعات من برنامج تجارة
ن
ن
ن
عي شمس والذي أقيم يف والية نيو
كي
س بالواليات المتحدة األمريكية.
جت ي

