
 

 

 



 



 

ي 
ن شمس تستعد لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثانن  آثار عي 

 

رصح أ.د. ممدوح الدماطي عميد كلية اآلثار أن الكلية استعدت الستقبال طالبها لبدء الفصل 
ات  ي للعام الجامعي الجاري، شملت االستعدادات إعالن ونشر جداول المحارصر

الدراسي الثانر
ي لوحة 

و عبر وسائل التواصل المختلفة سواء العادية ممثلة فر نية االعالنات بالكلية أو اإللكبر
 مثل الصفحة الرسمية. 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3770/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3294
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502189461827956738
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-archeology-prepares-to-start-activity-6907955171054481408-G8j-
https://www.instagram.com/p/CaPGwS9Iw-A/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس تستعد لبدء الدراسة بالفصل الدراسي  كلية التجارة بجامعة عي 
ي 
 الثانن

 

ي للعام 
تفقد أ. د. خالد قدري عميد كلية التجارة استعدادات الكلية لبدء الفصل الدراسي الثانر

ألف طالب بالكلية  57الستقبال ما يزيد عن ، وقال إن االستعدادات تتم 0202/0200الجامعي 
ي شعبة اللغة العربية،  72705منها 

ية،  5345فر ر ي شعبة اللغة االنجلب 
طالب  427طالب فر

 بشعبة اللغة الفرنسية

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3762/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3762
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502188896196702211
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-business-prepares-to-start-activity-6907954602801786880-lYWj
https://www.instagram.com/p/CaPJRi9I7rP/?utm_source=ig_web_copy_link




 

ن شمس ينظم ملتقى التوظيف السنوي لعام  مركز التوظيف بجامعة عي 
ي التاسع عشر من مارس القادم 2222

ي الجامعة فن لطالب وخريج   

 

ر تحت يستعد مركز  ي السنوي بالجامعة للطالب والخريجي 
التوظيف لتنظيم الملتقر التوظيقر

ي 
ي فر

اف الدكتور/ أيمن فريد مدير مركز التوظيف، سيتم تنظيم الملتقر التوظيقر مارس  20إشر
ي مختلف المجاالت  72، بحضور أكبر من 0200

كة يقدمون مجموعة من الفرص فر شر
ي جامعة ع ر شمسوالتخصصات لجميع طالب وخريجر  ي 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3712/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3712
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493861298588864513
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-career-center-at-ain-shams-university-activity-6899627005164318720-X8sE
https://www.instagram.com/p/CZ_uu7fIbTE/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ي المقدم من مركز نامج التدريب   Social انطالق فعاليات الب 

Enterprise Academy بية نوعية  لوحدة االبتكار وريادة األعمال ببى

 

بية النوعية أوىل فعاليات  نظمت كلية البر
ي المقدم لطالب الكلية  نامج التدريبر البر

ر بمسابقة " نوعية تبتكر  كي  " كمنحة  0المشبر
 Social Enterpriseتدريبية من مركز 

Academy ي
يطانر ي البر

، بالتعاون مع المركز الثقافر
British Council  .وذلك تحت رعاية أ. د

ي رئيس ا  لجامعة. محمود المتيبر

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3720/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3720
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502188584031469574
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-the-training-program-provided-activity-6907954185548242945-5PJf
https://www.instagram.com/p/CZ82_T5ojNN/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس  التدريب عىل استخدام السبورة التفاعلية ببنات عي 

 

عقدت أوىل جلسات التدريب عىل استخدام 
ي أحد قاعات التدريس 

السبورة التفاعلية فر
ي نظمتها وحدة التعلم الذكية  بالكلية والبر

ي 
ي فر

ونر ، وتستمر وحدة التعلم اإللكبر ي
ونر اإللكبر

عقد هذه الجلسات ألعضاء هيئة التدريس 
بالكلية لتعميم الفائدة وزيادة التفاعل مع أدوات 

 ومستحدثات التعلم الرقمي 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3748/news
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1494296180393746432
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_training-on-the-use-of-the-interactive-whiteboard-activity-6900061822024855553-CFBe
https://www.instagram.com/p/CaFF8TDIb4m/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ي القبطي األرثوذكسي للتعامل مع 
دورة تدريبية بالتعاون مع المركز الثقافن

 الطالب الصم وضعاف السمع

 

عقد مركز خدمة الطالب ذوي اإلعاقة دورة 
ر بإدارات شئون الطالب  تدريبية لتدريب اإلداريي 
بجميع الكليات عىل أساسيات لغة اإلشارة وأوضح 

الجامعة لشئون التعليم والطالب أن نائب رئيس 
وتوكول  ي إطار البر

ي فر
هذه الدورة التدريبية تأنر

ي القبطي 
ر الجامعة والمركز الثقافر الموقع بي 

 .  األرثوذكسي

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3771/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3771
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502188105733967875
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-training-course-in-cooperation-with-the-activity-6907953726628446208-MY-l
https://www.instagram.com/p/CahByzmoXoE/?utm_source=ig_web_copy_link


ن شمس خالل إجازة  ورش عمل لألرس الطالبية بحاسبات عي 
 منتصف العام

 

استكماال لمبادرة تأهيل الطالب لسوق العمل 
تحت رعاية رئيس الجامعة، عميد كلية الحاسبات 
والمعلومات ووكيل الكلية لشؤون التعليم 

بعمل ورشة العمل  MSPوالطالب قامت أشة 
Flutter & Game ( SFML Library ) ة ي الفبر
فر

ي  25/0/0200حبر  4/0/0200من 
شارك فر

 من الفرق المختلفة طالب وطالبة 272الورش 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3782/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3782
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1470659307721134081
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-exhibition-of-essential-oils-for-the-activity-6876425008256811008-XmPZ
https://www.instagram.com/p/CaRyuMYIsK2/?utm_source=ig_web_copy_link


ي قسم  ن شمس تنظم الملتقى األول لخريج  كلية العلوم بجامعة عي 
 الكيمياء

 

نظم قسم الكيمياء بكلية العلوم " الملتقر االول 
ي قسم الكيمياء" وأكد أ. د. محمد رجاء  لخريجر
ي كلمته خالل اللقاء أن 

السطوىح عميد الكلية فر
قسم الكيمياء يعد من أقدم وأعرق أقسام 
ي الجامعات المرصية عىل مستوى 

الكيمياء فر
هم إنتاجًا علميًا ورحب  الجمهورية وأكبر

ر من أبناء الكلية  بالخريجي 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3819/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3819
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1499317444468486149
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-science-organizes-the-first-activity-6905083321072910336-G3Xy
https://www.instagram.com/p/CajbRufIz2M/?utm_source=ig_web_copy_link


ة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية  ورشه عمل تحت عنوان كتابة السب 
ن شمس  والتقديم للمنح الدراسية ببنات عي 

 

ي رئيس جامعة  تحت رعاية أ. د. محمود  المتيبر
ر شمس، وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس  عي 
ة  الجامعة لشئون التعليم والطالب، وأ. د. أمب 
يوسف عميد كلية البنات، ينظم قطاع التعليم 
ة  والطالب ورشة عمل تحت عنوان "كتابة السب 
الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقديم 

 للمنح الدراسية". 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3808/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3808
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502187582213562372
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-entitled-cv-writing-interview-activity-6907953030520803329-fX_y
https://www.instagram.com/p/CahJr7bIyIA/?utm_source=ig_web_copy_link




 

ن شمس بمطار القاهرة الدولي استعداًدا للسفر لزيارة  طالب جامعة عي 
ي   معرض إكسبو دن 

 

ر 20سافر ) ( طالًبا وطالبة من طالب جامعة عي 
كة مرص  ر عىل خطوط شر شمس الموهوبي 

ان، لحضور فاعليات معرض إكسبو  ، 0202للطب 
ي بدولة اإلمارات العربية  المقام بمدينة دنر

ة من  ي الفبر
 42إىل  0202أكتوبر  2المتحدة فر

، وذلك تحت رعاية أ. د. محمود 0200مارس 
ر  ي رئيس جامعة عي    شمسالمتيبر

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3723/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3723
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493543777411252227
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-students-at-cairo-international-activity-6899309420015427586-AABe
https://www.instagram.com/p/CZ_wgxTohFq/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

ق يستحوذ  ن الشتوية.. كورال روح الشر ي افتتاح أولمبياد بكي 
بعد مشاركتهم فن

ن   عىل حديث األوساط اإلعالمية بالصي 

 

اإلعالم الصينية تغطية خاصة أفردت وسائل 
ي قدمها طالب كورال  لألغنية الجماعية البر
ي  ه الصيبر ر شمس بالتعاون مع نظب  جامعة عي 
ر الصينية للفنون  من طالب أكاديمية نانجي 
ي احتفاليات افتتاح أولمبياد 

وذلك للمشاركة فر
ر   0200 الشتوية بكي 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3731/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3731
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502186897388544002
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_after-their-participation-in-the-opening-activity-6907952449811009536-ATtM
https://www.instagram.com/p/CZ_yzrMIhSw/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس تستضيف منافسات دورة الشهيد الرفاعي التاسعة  جامعة عي 
ن   واألربعي 

 

ر شمس منافسات )كرة  تستضيف جامعة عي 
الريشة -كرة شعة-كرة سلة-كرة طائرة-القدم

جودو( ضمن دورة الشهيد الرفاعي ال -الطائرة
اير ومارس، بمشاركة عدد   30 خالل شهري فبر

كبب  من طالب الجامعات والمعاهد المرصية، 
وذلك تحت رعاية أ. د. خالد عبد الغفار وزير 

 ث العلمي التعليم العاىلي والبح

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3732/news
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493605165831761937
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-hosts-the-49th-martyr-activity-6899370844087562240-6n_2
https://www.instagram.com/p/CaO3jlKIKHe/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس وجامعة  انتهاء المعسكر الشتوي لمعهد كونفوشيوس جامعة عي 
ن   ساوث ويست بالصي 

 

انتىه المعسكر الشتوي لمعهد كونفوشيوس 
ر شمس لعام  ي  0200-0202جامعة عي 

وقد شارك فر
طالًبا من طالب معهد كونفوشيوس،  222المعسكر 

ات  ثقافية لضمان استفادتهم وحرصر الطالب محارصر
ي 

األكاديمية الكاملة خالل مدة مشاركتهم فر
ي اللغة الصينية 

ات فر المعسكر، وشملت محارصر
ات حول الثقافة الصينية  ومحارصر

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3735/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3735
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493607042556301317
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-end-of-the-winter-camp-of-confucius-institute-of-ain-shams-university-and-southwest-university-in-china-activity-6899372750528737280-QAMd


 

ي كرة القدم بدورة 
ن شمس والفيوم فن ي عي 

ي لفريقى التعادل السلب 
ن   الجامعات المرصية التاسعة واألربعي 

ر شمس،  بطولة دورة تستضيف جامعة عي 
، وذلك 30الجامعات المرصية الشهيد الرفاعي ال 

بالمالعب المغطاة برعاية شباب الجامعة 
ومالعب كلية الهندسة، وتقام مباريات كرة اليد 
بجامعة المنصورة، حيث لعب منتخب كرة القدم 
ه لجامعة الفيوم  ر شمس أمام نظب  جامعة عي 

 . ي  وانتهت المباراة بالتعادل السلبر

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3736/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3736
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502185856731435013
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_tie-score-for-ain-shams-and-fayoum-teams-activity-6907951565169381376-0AW4
https://www.instagram.com/p/CaO2aGAoOVy/?utm_source=ig_web_copy_link


 

EXPO 2020 ن شمس لمعرض  تفاصيل أول أيام زيارة فريق جامعة عي 

 

ر شمس دعم كوادرها الشابة  تواصل جامعة عي 
ي قرار مجلس الجامعة بتكريم 

ويتمثل ذلك فر
ين من خالل ترشيحهم من كليات  ر الطالب المتمب 
الجامعة للسفر إىل االمارات خالل إجازة منتصف 

 24العام الدراسي للعام الجامعي الجاري بدًء من 
اير حبر  اير وذلك لحضور معرض  20فبر فبر

 Expoالدوىلي اإلمارات 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/3740/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3740
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1494291169618112513
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-particulars-of-the-first-days-of-ain-activity-6900056767792062464-sPWl
https://www.instagram.com/p/CaO5G0moKiv/?utm_source=ig_web_copy_link


  

ي اللقاء 
ن شمس للكرة الطائرة طلبة وطالبات فن ي جامعة عي  فوزان لمنتخب 

 األول بدورة الجامعات المرصية

ر  فاز منتخب كرة الطائرة بجامعة عي 
ه بجامعة الدلتا  شمس طالبات عىل نظب 

/صفر، كما فاز منتخب جامعة  4بنتيجة 
ه بجامعة مرص  ر شمس طلبة عىل نظب  عي 

ي  4المعلوماتية بنتيجة 
/صفر، وذلك فر

إطار مباريات بطولة دورة الجامعات 
ي تستمر  30المرصية الشهيد الرفاعي ال  البر

اير الجاري 05حبر   من فبر

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3743/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3743
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1494293003372007431
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-ain-shams-university-volleyball-team-activity-6900058608604979200-PC-r
https://www.instagram.com/p/CaPEzHvoVAl/?utm_source=ig_web_copy_link


ن شمس للكرة ال ي جامعة عي  طائرة وكرة القدم ضمن مباريات فوز منتخب 
 بطولة دورة الجامعات المرصية

 

ر شمس للكرة الطائرة  فاز منتخب جامعة عي 
ه من  الجامعة األلمانية الدولية طلبة عىل نظب 

ي فوزه 0بـ 
، ويأنر ي

/صفر ليصعد للدور قبل النهان 
منتخب الجامعة للكرة الطائرة عقب فوزه عىل 

ه بجامعة مرص المعلوماتية بـ  /صفر، كما 4نظب 
ه  فاز منتخب الجامعة لكرة القدم عىل نظب 

ر   بجامعة السويس بهدفي 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/3752/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3752
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1494295855360323586
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-universitys-volleyball-and-football-activity-6900061497985482752-jCsS
https://www.instagram.com/p/CaRt5MWoIGL/?utm_source=ig_web_copy_link


ن شمس  إعالن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية بصيدلة عي 

 

أقامت كلية الصيدلة مسابقة الختيار الطالب 
والطالبة المثالية بالكلية، وشهدت المسابقة 
ر  مشاركة عدد كبب  من الطالب، وأظهرت تمب 
العديد من الطالب الذين يتمتعون بمهارات 

طالًبا  25تصفيتهم حبر بلغوا  عديدة، وقد تم
وطالبة، وأجريت المقابالت الشخصية معهم 

 لتقييمهم واختيار الطالب المثاىلي 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/3758/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3758
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1495396766807736328
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_announcing-the-results-of-the-ideal-student-activity-6901162409135071232-fUY5
https://www.instagram.com/p/CaRjvRVoD2Z/?utm_source=ig_web_copy_link


ي ضيافة جامعة  2222بعد فعاليات إكسبو 
ن شمس فن .. طالب عي  ي دن 

ي  ي والملحقية الثقافية المرصية بأبو ظب   خليفة بأبو ظب 

 

يستكمل طالب الجامعة جوالتهم بمعرض 
الذي يتيح فرصة استعراض الدول إكسبو الدوىلي 

 عن جمع الناس من شبر بقاع 
ً

لثقافاتها، فضًل
األرض إلقامة حدث دوىلي يطوي حلوال 
ية لالتجاه  ي تواجه البشر للتحديات األساسية البر
 عن 

ً
، فضًل بأوىل الخطوات نحو االقتصاد األخرصر

 أنه بمثابة مهرجان يحتفل بالعجائب

         

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3761
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1495396165109657601
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_after-the-activities-of-expo-2020-dubai-activity-6901161804299649024-4qPs
https://www.instagram.com/p/CaPI4YDo_bt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/3761/news


معسكر تأهيىلي ومسابقتان   acmASCIS خالل أجازة منتصف العام
 ألرسة

 

بية النوعية  يهبر  أ. د. أسامة السيد عميد كلية البر
ر شمس، والسادة  الوكالء وأعضاء بجامعة عي 

هيئة التدريس بقسم تكنولوجيا التعليم الطالبة 
ي 

روان سمب  بحصولها عىل المركز األول فر
سنة آنسات  02مسابقة االيبون شوبو تحت 

لبطولة كأس العالم للقارات للكاراتية التقليدي 
 وتم تكريم الطالبة

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/3800/news
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عىل مالعب جامعة  ٩٤عة بدورة الجامعات المرصية ال بطولة كرة الش 
ن شمس  عي 

 

دورة الجامعات  تستمر فاعليات بطولة
ي تقام  ٩٤المرصية ال  ، والبر الشهيد رفاعي

تحت رعاية أ. د. خالد عبد الغفار وزير 
ر  ، وتستضيفها جامعة عي  التعليم العاىلي
ي رئيس  شمس برعاية أ. د. محمود المتيبر
الجامعة، وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس 

 ئون التعليم والطالبالجامعة لش

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/3803/news
https://www.asu.edu.eg/sitebackend/news/3803/edit
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ن شمس لكرة السلة والكرة الطائرة الدورين القبل  ي جامعة عي  تأهل منتخب 
ي دورة الجامعات المرصية ال 

ي فن
ي والنهان 

الشهيد رفاعي  ٩٤النهان   

 

ضمن فعاليات بطولة دورة الجامعات المرصية 
ر  ٩٤ال  الشهيد رفاعي فوز منتخب جامعة عي 

شمس لكرة السلة طالبات عىل منتخب التعليم 
وتأهله للصعود للدور  ١٢/١١العاىلي بنتيجة 

ي 
ي هذا الفوز عقب فوزه عىل قبل النهان 

ويانر
ه من جامعة قناة السويس بنتيجة   ٩/١١نظب 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/3804/news
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ي بطولة كرة الشعة للجامعات 
ن شمس تحصد مراكز متقدمة فن جامعة عي 

 والمعاهد العليا المرصية

 

انتهت فعاليات دوري الشهيد الرفاعي 
ي 30والمعاهد العليا المرصية رقم )للجامعات 

( فر
ة من  ي الفبر

ي أقيمت فر مسابقة كرة الشعة، والبر
ر  04إىل  00 اير، برحاب مالعب جامعة عي  فبر

 24طالبة من  05طالًبا و 03شمس، بمشاركة 
ر شمس مراكز  جامعة، وحصدت جامعة عي 

ي بطولة كرة الشعة للجامعات
 متقدمة فر

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3823
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1499311509645766659
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https://www.instagram.com/p/CahHPKaoTjc/?utm_source=ig_web_copy_link
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ية  ن ن االنجلب  نامج الساعات المعتمدة باللغتي  اإلعالن عن نسبة النجاح بب 
ن شمس للفصل الدراسي األول  والعربية بتجارة عي 

 

ي ورشة عمل أونالين ألعضاء هيئة التدريس عن كيفية إعداد 
ونر نظمت وحدة التعلم اإللكبر

التعليمية بحضور لفيف من أعضاء بنوك األسئلة واالختبارات وحساب الدرجات عىل المنصة 
ي إطار 

ي ذلك فر
ة، يأنر ر ونية المتمب  هيئة التدريس مع المطالبة بمزيد من هذه الورش اإللكبر

 االهتمام بالتحول الرقمي 

 

https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493860580167454722
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_announcing-the-success-rate-of-the-credit-activity-6899626213657202688-oCkD
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أربعمائة طالًبا بكلية التجارة يتقدمون لالمتحانات المؤهلة لمنحة اللغة 
ية المجانية المقدمة بالتعاون مع الجامعة األمريكية ن  االنجلب 

 

عقد المركز الجامعي لتنمية المهارات بكلية 
ر شمس امتحان  UCCDالتجارة  بجامعة عي 

ية لطالب  ر ي اللغة االنجلب 
تحديد مستوى فر

ر للحصول عىل منحة دروة  الكلية المتقدمي 
ية المقدمة من المركز بالتعاون مع  ر اللغة االنجلب 
ي القاهرة، وتقدم لالمتحان 

الجامعة األمريكية فر
 طالًبا وطالبة 322د عد

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3749
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1494295545506144260
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 22إعالن نتائج الفصل الدراسي األول بكلية التجارة بدًء من األربعاء 
اير وحبى الثالثاء  مارس 1فب   

 

أعلن أ. د. خالد قدري عميد كلية التجارة أنه سيتم إعالن نتائج الفصل الدراسي األول للعام 
ي وشعبة اللغات وذلك  0200/  0202الجامعي  لجميع فرق مرحلة البكالوريوس للشعبة العرنر

ي 
ونر ر شمس االلكبر اير وحبر  04، بدًء من يوم األربعاء الموافق UMSعىل نظام جامعة عي  فبر

 مارس.  2ء الثالثا 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3768
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1495396493594931206
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ن شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي األول للعام الجامعي بنظام  ألسن عي 
 الساعات المعتمدة

 

أعلنت أ. د. سلوى رشاد عميد كلية األلسن أنه تم إعالن نتائج الفصل الدراسي األول للعام 
الليسانس نظام الساعات المعتمدة ألقسام اللغات لجميع فرق مرحلة  0202/0200الجامعي 

ية والفرنسية والصينية والروسية واإليطالية واإلسبانية واأللمانية وذلك عىل نظام  ر اإلنجلب 
ي 
ونر ر شمس اإللكبر  جامعة عي 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/3780/news
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يا بالقاهرة وعميد كلية الطب يشهدان تخري    ج الدفعة  ن سفب  مالب 
ن شمس ن بطب عي  يي  ن  الثامنة من الطالب المالب 

 

ر شمس، تخريــــج  شهدت كلية الطب جامعة عي 
ر تبًعا لالتفاقية  يي  ر الدفعة الثامنة من الطالب المالب 
يا، شهد االحتفالية  ر ر كلية الطب ومالب  مة بي  المبر
ي إسماعيل 

يا بالقاهرة السيد / زمانر ر سفب  مالب 
(Zamani bin Ismail)  ف عمر عميد ، أ. د. أشر

ورئيس مجلس إدارة المستشفيات كلية الطب 
 الجامعية

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3765
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ن شمس بالمركز األول  ي المسابقة البحثية للمرة الرابعة فوز فريق تجارة عي 
فن

ن المعتمدين ن الماليي   للمحللي 

 

 

         

أعلنت أ. د. هيام وهبه وكيل الكلية لشئون 
ف الرس ريق مي لفالدراسات العليا والبحوث والمشر

CFA  ر شمس عن فوز بكلية التجارة جامعة عي 
ي 

فريق كلية التجارة بالمركز األول للعام الرابع فر
ر  ر الماليي  ي  CFAالمسابقة البحثية للمحللي  والبر

ر المعتمدين  ر الماليي  تعقدها جمعية المحللي 
(CFA Society) 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3737/news
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ي بعنوان نحو حرم  وع بحب  ن شمس بتمويل مشر فوز فريق هندسة عي 
 جامعي خاٍل من الكربون

 

اكة مع جامعة  ي بالشر وع بحبر ر شمس بتمويل مشر ي من كلية الهندسة بجامعة عي  فاز فريق بحبر
Kingston university UK   بعنوان نحو حرم جامعي خاٍل من الكربون للتخفيف من آثار تغب

ر المملكة المتحدة المناخ والقدرة عىل التكيف، و  كة بي  ذلك من خالل المنح المقدمة المشبر
 ومرص لمؤسسات التعليم العاىلي 
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