
 

 

 



 



 

ن الرحمن الرحيم  ي زيارة لدار مسني 
ن شمس فن  اتحاد طالب ألسن عي 

 

ن الرحمن الرحيم، مكون من طالب االتحاد   ي من كلية األلسن إىل دار مسني  توجه وفد طالب 

ي أدخلت الرسور  
ا من الفعاليات الت 

ً
وطالب وطالبات الفرق الدراسية، وشهدت الزيارة عدد

نزالء الدار من بينها فقرات غنائية وألعاب جماعية، وقدم الطالب مجموعة من الهدايا عىل 

 العينية، ومجموعة من األدوية. 
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ي زيارة ميدانية لمدينة الغردقة 
ن شمس فن  طالب تربية عي 

 

ي رئيس  
تحت رعاية أ. د. محمود المتيتن

الجامعة، أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس  

والطالب، وأ.د. الجامعة لشؤون التعليم 

بية، قام قسم   حازم راشد عميد كلية الت 

الجغرافيا بالكلية بالدراسة الميدانية المقررة 

عىل الفرق الثانية والثالثة والرابعة لقسم  

اف رئيس قسم الجغرافيا   جغرافيا، تحت إشر
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ي بطولة  
ميداليتان برونزيتان حصاد اليوم األول لطالب الجامعة فن

 العالم للسباحة بالزعانف 

 

ي  
ن
ن شمس ف يشارك طالب من جامعة عي 

بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 

ي منافسات اليوم األول  
ن
المقامة بإيطاليا وفاز ف

ي سباق  
ن
مت  مزدوجة الطالبة فاطمة أيمن   50ف

ي سباق 
ن
مونو وفاز   400بميدالية برونزية وف

الطالب محمود وليد بميدالية برونزية، 

ي 
ن
ن عن ويشارك ف  دولة  15البطولة ممثلي 
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ي مسابقة هاكاثون  
ن شمس يفوز بثالث جوائز فن فريق جامعة عي 

 المدن الذكية 

 

ن شمس عىل المركز األول   حصلت جامعة عي 

ي المسار الرابع الخاص بالنقل والمرور الذكي  
ن
ف

وذلك ضمن ختام فاعليات هاكاثون المدن 

ي نظمته جامعة بنها للتحول الرقمي 
الذكية الت 

 يمثلون   478واقتصاد المعرفة بمشاركة  
ً
فريقا

كة أمازورن   50 جامعة مرصية بالتعاون مع شر

كات السويدي ن وبدعم من شر فت   ست 
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عميد ألسن تكرم طالب الكلية الفائزين بمسابقة المهرجان العلمي  

 عىل مستوى الجامعة 

 

قامت كلية األلسن، بتكريم طالبها  

ي فعاليات المهرجان العلمي 
ن
ن ف المشاركي 

األول الذي انعقد عىل مستوى الجامعة،  

وأكدت عميد الكلية، أن تحقيق المراكز  

المتقدمة ألبناء الكلية خالل المسابقات  

المختلفة عىل مستوى الجامعة، يجب أن 

ي مساهمتهم  
ن
يكون محل تقدير للطالب ف

ي المحافل  لرفع اسم
ن
 الكلية ف
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https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1512191399344627719
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ن شمس   تكريم المبتكرين بزراعة عي 

 

ن   ا من حرص كلية الزراعة جامعة عي 
ً
انطالق

شمس عىل دعم أبنائها المبتكرين وتشجيعهم  

تحت رعاية أ. د. محمود المتيتن رئيس 

الجامعة، قام أ. د. أحمد جالل عميد كلية 

الزراعة بتكريم الفائزين بالثالث مراكز األوىل  

بمسابقة زراعة تبتكر بمجلس الكلية، بحضور  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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ن شمس  ي وتستعرض مهارات    ألسن عي 
ي اإلسبانن

تحتفل باليوم الثقافن

 طالبها اللغوية والفنية بحضور سفراء إسبانيا وأمريكا الالتينية 

 

األلسن،  افتتحت أ.د. سلوى رشاد عميد كلية 

، بحضور لفيف   ي
ي اإلسبابن

ن
فعاليات اليوم الثقاف

من سفراء وممثىلي دول أمريكا الالتينية والدول 

المتحدثة باللغة اإلسبانية، أ.د. محمد الصغت   

رئيس قسم اللغة اإلسبانية بالكلية، أ.د. يمتن 

عزمي األستاذ المساعد بالقسم ومقرر اللجنة  

 الثقافية بالكلية 
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ي مواجهة الكوفيد  
ي ندوة بصيدلة    19دور الصيدلي اإلكلينيكي فن

فن

ن شمس   عي 

 

أقيمت بكلية الصيدلة ندوة حول "دور الصيدىلي  

ي مواجهة الكوفيد  
ن
حاضن خاللها   19اإلكلينيكي ف

 19د. إبراهيم عبده مدير وحدات كوفيد 

، وخري    ج  57357بمستشفن شطان األطفال 

ن شمس عام  ،  2009كلية الصيدلة جامعة عي 

ن فريق عمل كامل   تضمنت الندوة خطوات تجهت 

ي مستشفن  
ن
للتعامل مع حاالت الكورونا ف

57357 
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ي 
ن شمس تبدأ اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثانن  آثار عي 

 

أعلن عميد كلية اآلثار استعداد قطاع شئون  

التعليم والطالب بالكلية إلجراء امتحانات 

ي لطالب  
منتصف الفصل الدراسي الثابن

ا لما  
ً
الفرقة األوىل بجميع برامج الكلية تطبيق

ي 
ي مواد الالئحة الداخلية للكلية الت 

ن
ورد ف

منها عىل عقد هذا االختبار   14تنص المادة 

 األسبوع السابع من الدراسة. خالل 
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ن شمس تواصل دعمها لدول القارة األفريقية وتبحث سبل   جامعة عي 

ي عدد من المجاالت 
 التعاون بدولة الصومال فن

 

، التف  أ.د. عبد الفتاح   ي
ي دعم دول الجوار اإلفريف 

ن
ن شمس ف استمرارا لجهود جامعة عي 

الصمد حسن محمد وكيل سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ.د. عبد 

ن كلية الزراعة   كلية الطب للدراسات العليا بدولة الصومال وي  هدف اللقاء لبحث التعاون بي 

ن شمس وجامعة الجزيرة بالصومال   جامعة عي 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4152/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4152
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1512190364303736832
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-continues-its-support-activity-6917956037329186816-qSXu?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cchip_rIWLL/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

انعقاد مجلس كلية الحقوق بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون  

 التعليم والطالب 

ن شمس،   عقد مجلس كلية الحقوق بجامعة عي 

 2022/ 2021جلسته السادسة للعام الجامعي 

بحضور األستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود ، 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، 

وذلك لمناقشة العديد من المسائل المتعلقة  

بقطاعات شئون التعليم والطالب والدراسات  

 المجتمع العليا والبحوث وخدمة 
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ي أول ليالي برنامج "هل هاللك" بدار   ن شمس يحي  كورال جامعة عي 

 األوبرا 

ق"، بإحياء أوىل لياىلي أمسيات وزارة الثقافة بعنوان  
ن شمس "روح الرسر قام كورال جامعة عي 

ي تستهل  "هل هاللك" عىل مرسح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار 
األوبرا المرصية والت 

نسختها السادسة باالحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتورة 

 إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 
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