
 

 

 





 

Teachers got Talent (Season 5)  المسابقة السنوية لمواهب
 الطالب بتربية عين شمس

 

نظم مركز تدريس اللغة اإلنجليزية بالتعاون 
مع اتحاد طالب كلية التربية جامعة عين 
شمس المسابقة السنوية لمواهب طالب الكلية 

Teachers got Talent  تحت رعاية
عبد .د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.أ

الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون 
حازم راشد عميد كلية .د.التعليم والطالب، أ

 التربية

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3967/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3967
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504438577652019200
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-annual-competition-of-teachers-got-talent-activity-6910204247095533568-Jq6f?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


مثالي عميد كلية الهندسة يكرم الطالب الفائزين في مسابقة الطالب ال
بمجلس الكلية 0200-0202للعام األكاديمي   

 

. د. خالل فاعليات مجلس كلية الهندسة، قام أ
عمر الحسيني عميد الكلية بتكريم الطالب 

المثالي للعام الفائزين في مسابقة الطالب 
األكاديمي الحالي، والتي تم تنظيمها من 
قطاع شئون التعليم والطالب من خالل لجنة 

مصطفى رفعت إسماعيل . د. مشكلة برئاسة أ
 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3994/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3994
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505515793223753732
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-engineering-honors-activity-6911281464663760896-wzEv?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpUmdiIDkz/?utm_source=ig_web_copy_link


 

للمبدعين والشركات الناشئة « 0200جامعة عين شمس تبتكر »مسابقة 
يهألف جن 504والباحثين تنطلق بجوائز تصل إلى   

 

عبد الفتاح سعود . د. تحت رعاية األستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أ
أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات . د. نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب، و أ

العليا والبحوث، تدعو جامعة عين شمس كل الباحثين والمبدعين ورواد األعمال للمشاركة في 
 2222مسابقة عين شمس تبتكر 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4018/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4018
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505507174851792898
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-innovates-2022-competition-activity-6911272885886029824-3y76?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpW0iFIFA2/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 انعقاد الندوة التعريفية بمسابقة عين شمس تبتكر بكلية الحقوق

 

عقدت الندوة التعريفية بمسابقة عين شمس 
تبتكر بكلية الحقوق وحاضر فيها عن إدارة 

إسالم عدلي مدير .مركز االبتكار بالجامعة د
لبنى محمود .وحدة االبتكار بكلية العلوم، وأ

مدير إدارة المشروعات بمركز االبتكار وريادة 
اليوم األعمال بالجامعة ثم انطلقت فعاليات 

 .المفتوح لرواد نوادي االبتكار

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4058/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4058
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508828790901948418
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_holding-an-introductory-seminar-of-asu-innovate-activity-6914594467576455169-gZON?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb4fsdsIvIY/?utm_source=ig_web_copy_link


 عميد ألسن عين شمس تفتتح مسابقة إعادة التدوير

 

نظمت اللجنة العلمية باتحاد طالب كلية 
، "إعادة التدوير"األلسن معرض مسابقة 

محمود المتيني رئيس . د. تحت رعاية أ
الفتاح سعود نائب رئيس عبد . د. الجامعة، أ

سلوى . د. الجامعة لشئون التعليم والطالب، أ
ناصر عبد . د. رشاد عميد الكلية، وإشراف أ

 العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4063/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4063
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508833021834715139
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-al-alsun-inaugurates-activity-6914598690816946177-gqp_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb6-LK4oLtw/?utm_source=ig_web_copy_link


 

النهائية فى مسار  تأهل حاسبات ومعلومات عين شمس للمرحلة
 المراقبة الذكية ضمن فاعليات هاكاثون المدن الذكية

 

تنطلق اليوم المرحلة النهائية في مسار المراقبة 
الذكية ضمن فاعليات هاكاثون المدن الذكية، 
المقام في جامعة بنها بدءاً من اليوم الخميس 

مارس وحتى يوم السبت الموافق  22الموافق 
، حيث تأهل فريق كلية 2222مارس  22

الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس 
 للمرحلة النهائية في المسابقة

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4075/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4075
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508868801605124096
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-computer-and-information-sciences-activity-6914634439192895488-KnCf?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb7EbMrISmf/?utm_source=ig_web_copy_link


طالب حاسبات ومعلومات عين شمس يحصدون المراكز األولى 
 فى المسابقات الفنية بمهرجان األسر الطالبية

 

رئيس جامعة محمود المتيني . د. تحت رعاية أ
عبد الفتاح سعود نائب . د. عين شمس، و أ

رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم 
والطالب، تم افتتاح مهرجان األسر الطالبية 

من  22بجامعة عين شمس يوم االحد الموافق 
مارس الجاري، حيث تقام فاعليات المهرجان 

 أيام متتالية ٤على مدار

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4070/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3875
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508870132243779587
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-computer-and-information-sciences-activity-6914635748008685569-v-h7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb7AQStIUa-/?utm_source=ig_web_copy_link




 يوم رياضي للطالب ذوي الهمم بتجارة عين شمس

 

أقامت كلية التجارة جامعة عين شمس يوماً 
ً للطالب ذوي الهمم تحت رعاية أ . د. رياضيا

محمود المتيني رئيس الجامعة، نائب رئيس 
الجامعة لشئون التعليم والطالب، نائب رئيس 
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نائب 
رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 .كلية التجارةالبيئة، وعميد 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3976/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3976
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1469951514538090497
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_sports-day-for-students-of-determination-activity-6910200869640634368-p9g3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUv3VuoFQ4/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 معرض كتاب ببنات عين شمس.. كتابي الجديد… كتابك القديم 

 

نظمت اللجنة الثقافية واإلعالمية باتحاد طالبات 
. د. كلية البنات جامعة عين شمس، وافتتحت أ

مي حلمي وكيل كلية البنات المعرض، وحثت 
الطالبات على تنمية روح التبادل واالستفادة 

الوعي وحب القراءة، وأكدت حرص وزيادة 
الكلية على إقامة مثل هذه المعارض للطالبات 

 .لتفعيل روح المشاركة لديهم

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3977/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3977
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504443071269851137
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_your-old-bookmy-new-booka-book-fair-activity-6910208741803966465-hUE1?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUv_fII8JL/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

مشاركة إعالم عين شمس في ملتقى القيادات الشبابية اإلعالمية 
 الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة

 

افتتح وزير الشباب والرياضة ملتقى القيادات الشبابية اإلعالمية فى نسخته األولى المنعقد 
كلية وقسم  12مارس بدار الهيئة الهندسية، وشارك في الملتقى  32إلى  31خالل الفترة من 

طالب وطالبة المقيدين بالفرقة األولى وإلى  322لإلعالم بجامعات مصر بمختلف المحافظات ب 
 .ة الثالثةالفرق

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3978/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3978
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504441702874066948
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-participation-of-ain-shams-media-in-the-activity-6910207367317970944-vSdH?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUwJODJ73g/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ية إعالن نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصر
لياتوجامعة عين شمس تحصد عدًدا من الميدا  

 

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي . برعاية د
والبحث العلمي، رئيس االتحاد الرياضي 

أشرف صبحي وزير . المصري للجامعات، ود
الشباب والرياضة، انتهت فعاليات بطولة 
التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا 
المصرية، والتي أقيمت بالتعاون بين االتحاد 

 .الرياضي للجامعات وجامعة اإلسكندرية

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3998/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3998
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505510778480246784
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_announcing-the-results-of-the-taekwondo-championship-activity-6911276431624806400-xjuU?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpY2N3I29-/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 بمنتخ حصاد الثاني المركز وكأس وبرونزيتان وفضية ذهبيتان
شمس عين لجامعة التايكوندو  

 

 شمس عين لجامعة التايكوندو منتخب حصد
 وميداليتين فضية وميدالية ذهب ميداليتين

 الترتيب فى الثاني المركز وكأس برونزيتين
 دورة بطولة فعاليات ضمن وذلك طالبات، العام

 الرفاعي الشهيد ٤٤ال المصرية الجامعات
 الغفار عبد خالد. د. أ رعاية تحت تقام والتي
 .العلمي والبحث العالي التعليم وزير

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4007/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4007
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505514807130304513
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_one-silver-two-gold-two-bronze-and-the-activity-6911280474556354560-xGUG?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpWafLIv1K/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 القيادات ملتقى ضمن اإلدارية للعاصمة شمس عين إعالم زيارة
 والرياضة الشباب وزارة نظمته الذي اإلعالمية الشبابية

 واإلعالم االتصال علوم قسم طالب من وفد قام
. د. أ برئاسة شمس، عين جامعة اآلداب بكلية
 الجديدة، اإلدارية للعاصمة بزيارة شاهين هبة
 الشبابية القيادات بملتقى المشاركة هامش على

 الشباب وزارة نظمته الذي اإلعالمية،
 للبرلمان المركزية اإلدارة في ممثلة والرياضة،

 ...المدني والتعليم

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4013/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4013
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505522085615050758
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-medias-visit-to-the-administrative-activity-6911287755838738432-dM2e?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbrvJF7oVuo/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 ولاأل بالمركز يتوج شمس عين لجامعة طالبات اليد كرة منتخب
رفاعي الشهيد ٤٤ ال المصرية الجامعات دوري بطولة في  

 

 لجامعة طالبات اليد كرة منتخب حصل جدارة؛ عن
 الجامعات على األول المركز على شمس عين

 طويل ماراثون بعد الذهبية والميدالية المصرية،
 المباراة في فوزه بعد رائع، من أكثر وأداء وقوى

 ٤٤ بفارق القاهرة جامعة من نظيره على النهائية
 دوري بطولة فعاليات ضمن وذلك نقطة،

 ٤٤ال المصرية الجامعات

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4032/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4032
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506255420616290306
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-female-handball-team-of-ain-shams-university-activity-6912021177272020992-BWlj?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cbr2wHtoQE2/?utm_source=ig_web_copy_link


  

 ىالملتق في شمس عين بجامعة الجامعية المدن لطالب متقدمة مراكز
الجامعية للمدن األول الرياضي  

 في الجامعية المدن وطالبات طلبة شارك
 للمدن األول الرياضي الملتقى منافسات
 نظمته والذي المصرية بالجامعات الجامعية

 التي المنافسات وخالل السادات، جامعة
 حصل مصرية جامعة 31 طالب بها شارك
 عين بجامعة الجامعية المدن وطالبات طلبة

 تنس في والثاني األول المركزين على شمس
 الطاولة

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4046/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4046
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506681916078104582
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_advanced-centers-for-university-city-students-activity-6912447134785032193-D9D0?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cbr9nYhoHSJ/?utm_source=ig_web_copy_link


 رةبدو الجودو بطولة يشهدان الجودو اتحاد ورئيس الجامعة رئيس نائب
المصرية الجامعات  

 

 التعليم لشؤون الجامعة رئيس نائب شهد
 دورة ضمن الجودو بطولة فاعليات والطالب

 رفاعي الشهيد 24 ال المصرية الجامعات
 وكابتن الرياضي الجودو اتحاد رئيس بحضور

 الرياضي، االتحاد مندوب مبروك ياسر
 سعادة عن سعود الفتاح عبد. د. أ وأعرب
 وفود وجميع الدورة باستضافة الجامعة

 المشاركة الجامعات

 

         

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4047/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4047
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506690566633005068
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_vice-president-of-the-university-and-president-activity-6912455427632832512-FRE8?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cbr7Y_cI8w-/?utm_source=ig_web_copy_link


 لجامعة تللطالبا الجودو منتخب حصاد وبرونزيتين وفضيتين ذهبية
المصرية الجامعات بدورة شمس عين  

 

 حصاد في شمس عين جامعة منتخبات تستمر
 24 ال المصرية الجامعات بدورة األولى المراكز
 الجودو منتخب حصد حيث رفاعي، الشهيد

 وبرونزيتين وفضيتين ذهبية ميدالية للطالبات
 رئيس المتيني محمود. د. أ رعاية تحت وذلك

 رئيس نائب سعود الفتاح عبد. د. وأ الجامعة
 والطالب التعليم لشئون الجامعة

 

         

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4060/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4060
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508828400491937804
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_gold-two-silver-and-two-bronze-medals-for-activity-6914594076616982528-Fj0Z?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb4k015IqSJ/?utm_source=ig_web_copy_link


الشهيد بيوم يحتفلون شمس عين آثار طالب  

 

 حرص بالشهيد احتفالية اآلثار كلية عقدت
 بدأت متنوعة فقرات تقديم على الطالب خاللها

 الذاتية وسيرتهم الشهداء ببعض بالتعريف
 مسرحي عرض عقبها استشهادهم، وقصة
 تناولوا الكلية طالب على فيه التمثيل اقتصر
 في األبيض الجيش وبطوالت تضحيات خالله

 من عدد واستشهاد كورونا فيروس مواجهة
 .أفراده

         

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4062
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508830054628929548
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_students-of-the-faculty-of-archeology-celebrate-activity-6914595731311841280-yhng?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb4bydaojYN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4062/news


 للمحكمة محاكاة نموذج يقدمون شمس عين حقوق طالب
والوكالء الكلية عميد بحضور االقتصادية  

 

 المحكمة محاكاة نموذج الحقوق كلية نظمت
 بهدف الطالب فيه شارك االقتصادية،

 للمقررات العملية الجوانب على تدريبهم
 نموذج على تدريبهم تم حيث الدراسية،

 تختص أن يمكن التي القضايا إلحدى
 واشتمل أشهر، 2 لمدة بنظرها المحكمة
 2 و للنيابة كممثلين طالب 2 على العرض

 متهمين2 و المحكمة، كهيئة

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4083/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4083
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508837772739624961
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_students-of-the-faculty-of-law-present-a-activity-6914603438479654912-YMma?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web




 

 جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ أمس كرم
 القادر عبد أسمهان الطالبة شمس عين

 بمرحلة الدارسة كينيا، دولة من محمد
 تقديًرا وذلك التمريض، بكلية االمتياز
 واحتفاظها الدراسة سنوات طوال لتفوقها
 سنوات ألربع دفعتها على األول بالمركز
 موسى سحر. د. أ التكريم شهد متتالية،

 .التمريض كلية عميد

 

 نياكي دولة من التمريض بكلية طالبة يكرم شمس عين جامعة رئيس
الدراسي لتفوقها تقديًرا  

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4003/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4003
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505520970395787264
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-honors-activity-6911286624743997441-RCNc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpWC58Iomt/?utm_source=ig_web_copy_link


 

         

 لطيف محمد. د من مقدًما تقريًرا العلمي والبحث العالي التعليم وزير الغفار عبد خالد. د استعرض
 بمقر والطالب التعليم لشئون األعلى المجلس اجتماع بشأن للجامعات، األعلى المجلس أمين

 وزير نائب عاشور أيمن. د و الجامعة، رئيس مندور ناصر. د بحضور السويس، قناة جامعة
 العالي التعليم

 

 طالبوال التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب سعود الفتاح عبد. د.أ
والطالب التعليم لشئون األعلى المجلس اجتماع في يشارك  

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4004
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508873957067403280
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_prof-dr-abdel-fattah-saoud-vice-president-activity-6914639577878011904-5ixR?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpZY87ICl5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4004/news


         

 في المتميزين والطالبات الطالب يكرم شمس عين حقوق عميد
الصورية المحاكمات  

 بالكلية، الدولي التعاون مكتب مدير خليفة، أحمد. ود الحقوق كلية عميد صافي محمد. د.أ كّرم
 واكسفورد( jessup) جسيب مسابقتي في شاركوا ممن والطالبات الطالب من المتميزين

(Oxford )النصف دور إلى الكلية طالب من المشارك الفريق وصل حيث الصورية، للمحاكمات 
 (jessup) جسيب مسابقة في النهائي

 

 

https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508839080934711300
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-law-honors-outstanding-activity-6914604756338380800-UrCn?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4085
https://www.asu.edu.eg/ar/4085/news


         

 الكلية طالب مع مباشًرا حواًرا تفتتح شمس عين ألسن عميد

 كلية طالب التحاد الثقافية اللجنة نظمت
 مع مفتوًحا لقاءً  شمس، عين بجامعة األلسن

 رعاية تحت الكلية، عميد رشاد سلوى. د. أ
. د. أ الجامعة، رئيس المتيني محمود. د. أ

 الجامعة رئيس نائب سعود الفتاح عبد
 الكلية، عميد والطالب، التعليم لشئون

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل وإشراف

 

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4088
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508838080274472966
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-al-alsun-opens-activity-6914603748124155905-0tlD?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.asu.edu.eg/ar/4088/news


         

 

 دفعتي بتخريج الصيدلة كلية احتفلت
 برنامج من 2222/2223 ،2234/2222

 المعتمدة، الساعات بنظام الدولي التصميم
 رئيس نائب الجامعة، رئيس رعاية تحت

 كلية عميد والطالب، التعليم لشئون الجامعة
 الناصر عبد. د. أ بحضور وذلك الصيدلة؛

 الدراسات لشئون الجامعة رئيس نائب سنجاب
 السابق العليا

 

 تصميمال برنامج من دفعتين بتخريج تحتفل شمس عين صيدلة
المعتمدة الساعات بنظام الدولي  

 

https://www.asu.edu.eg/sitebackend/news/4090/edit
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508840007154520065
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-pharmacy-celebrates-the-graduation-activity-6914605672475041792-aLWb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb7HBfWok14/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4090/news




         

افتتح صباح اليوم األستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم 
والطالب، فعاليات مهرجان األسر الطالبية بالجامعة، والذي يقام تحت رعاية أ. د. محمود المتيني، 

 عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبرئيس الجامعة، وبرئاسة أ. د. 

 

ان نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطالب يفتتح مهرج
 األسر الطالبية بالجامعة

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4037
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506257595266445313
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_vice-president-of-ain-shams-university-for-activity-6912023302471327745-QoO_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cbr1zicoUGE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/4037/news


 

ة نتائج منافسات كرة اليد وتنس الطاولة بمهرجان األسر الطالبي
شمسبجامعة عين   

 

 

         

تستمر فاعليات مهرجان األسر الطالبية 
الرياضية والفنية والثقافية بين أسر الكليات 

من مارس الجاري وذلك تحت  22يوم حتى 
إشراف أ. د. تامر راضي مستشار نائب 
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وأمين 
الجامعة المساعد لشئون التعليم والطالب 

 ومدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4056/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4056
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508829781047001099
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_results-of-handball-and-table-tennis-competitions-activity-6914595429561044992-KqZ6?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb4mXnuoB9C/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ية نتائج منافسات الشطرنج ودوري المعلومات بمهرجان األسر الطالب
 بجامعة عين شمس

 

تستمر فاعليات مهرجان األسر الطالبية 
بجامعة عين شمس والمقام تحت رعاية 
األستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة 
عين شمس، واألستاذ الدكتور عبد الفتاح 
سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 
والطالب، وتنظمه إدارة األسر الطالبية 

 باإلدارة العامة لرعاية الشباب

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4077/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4077
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508875728301047815
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-results-of-the-chess-competitions-and-activity-6914641350105657345-x86X?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb7E6cvo7xO/?utm_source=ig_web_copy_link


تحت رعاية أ. د. محمود المتينى رئيس الجامعة 
عين شمس و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب 
رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم 
والطالب، تم افتتاح مهرجان األسر الطالبية 
بجامعة عين شمس، حيث تقام فاعليات 

أيام متتالية وشارك فيه  2المهرجان على مدار 
 طالب من اتحاد كلية الحاسبات والمعلومات 22

 

 

 

مركز أول لفريق كرة اليد طالبات حاسبات ومعلومات في مهرجان األسر 
 الطالبية

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4061/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4061
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508832359302541312
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-first-center-of-the-handball-team-for-activity-6914598035805061121-VHUl?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb4bCrKI7Cw/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 صيدلة عين شمس تناقش الريادة في مجال صيدلة المستشفيات

 

في إطار سلسلة الندوات التي تقيمها كلية 
، 2223/2222الصيدلة خالل العام الجامعي 

أقيمت ندوة الريادة في مجال صيدلة 
المستشفيات، حاضر خاللها د. أحمد عبد الدايم 
الصيدلي بمستشفى الحرس الوطني بالسعودية 
ومؤسس مركز معلومات األدوية والسموم 

كلية الصيدلة جامعة  بنفس المستشفى، وخريج
 عين شمس

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3982/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3982
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504449946254254084
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-pharmacy-discusses-leadership-activity-6910215593405087744-v03t?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUw1fioUGq/?utm_source=ig_web_copy_link


 ساحل البحر األحمر من الغردقة حتى سفاجا دراسة ميدانية لطالب
 قسم الجغرافيا بكلية البنات بعين شمس

 

تحت رعاية األستاذ الدكتور محمود المتيني 
رئيس جامعة عين شمس، األستاذة الدكتورة 
أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين 

بالكلية صباح يوم شمس، قام قسم الجغرافيا 
بالدراسة  2222مارس  32االثنين الموافق 

الميدانية المقررة على الفرقة الرابعة جغرافيًا 
 .2222مارس  31والمستمرة حتى الجمعة 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3996/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3996
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505519622241591303
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-red-sea-coast-from-hurghada-to-safaga-activity-6911285290967924736-rhXc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpVqwxodPr/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 مستشفى بهية توعي طالب ألسن عين شمس بمرض سرطان الثدي

 

نظم قطاع التعليم والطالب وقطاع شئون 
خدمة المجتمع والبيئة بكلية األلسن جامعة 
عين شمس، بالتعاون مع مستشفى بهية، 
ولجنة الجوالة باتحاد طالب الكلية، ندوة 
بعنوان التوعية بمرض سرطان الثدي، تحت 
رعاية رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة 

رئيس الجامعة لشئون  للتعليم والطالب، نائب
 البيئة.

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4001/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4001
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505512229122473985
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_baheya-hospital-educates-faculty-of-al-alsun-activity-6911277891037061120-sLC6?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpSN1QIM8f/?utm_source=ig_web_copy_link


 

نظم قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية 
األلسن جامعة عين شمس، ندوة تعريفية 
ضمن سلسلة ندواتها التثقيفية بعنوان 
"التطورات العالمية الجارية وانعكاساتها 

تحت رعاية رئيس الجامعة، نائب اإلقليمية"، 
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، نائب 
رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة.

 

 

ة بألسن التطورات العالمية الجارية وانعكاساتها اإلقليمية ندوة تثقيفي
 عين شمس

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4002/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4002
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505515129953267714
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ongoing-global-developments-and-their-regional-activity-6911280781780758529-tIK2?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpYZ01IaIU/?utm_source=ig_web_copy_link


يم الكبار ودور الجامعة والمشاركة المجتمعية.. ندوة أهمية تعل
 تعريفية لطالب كلية الزراعة

نائب تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس، 
رئيس الجامعة للتعليم والطالب، نائب رئيس 
الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة، عميد كلية الزراعة أقامت الكلية 
ندوة تعريفية بأهمية تعليم الكبار ودور 
الجامعة والمشاركة المجتمعية لطالب كلية 
الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم 

 الكبار.

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4005/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4005
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505520433252216834
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-importance-of-adult-education-the-role-activity-6911286084312133633-tr9m?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpYCmfoBiW/?utm_source=ig_web_copy_link


 ةكتاب عن عمل وورشة الطهطاوي رفاعة منحة حول تعريفية ندوة
شمس عين بهندسة الذاتية السيرة  

 

 رئيس المتيني محمود. د. أ رعاية تحت
 الجامعة رئيس ونائب شمس، عين جامعة
 كلية وعميد والطالب، التعليم لشئون

 التعليم لشئون الكلية ووكيل الهندسة،
 بكلية الدولي التعاون مكتب ينظم والطالب،
 الفرنسي الثقافي والمركز بالجامعة الهندسة
 رفاعة بمنحة تعريفية ندوة بالقاهرة

 الطهطاوي

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4006/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4006
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505507633788243972
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-introductory-seminar-on-refaa-el-tahtawy-activity-6911273302837604353-pqyC?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbpOxzxI8pa/?utm_source=ig_web_copy_link


شمس عين بآثار عمل ورشة.. النفس عن الدفاع  

 

 عن للطالبات عمل ورشة اآلثار كلية عقدت
 فيها بالتدريب قامت النفس عن الدفاع فنون

 طالب اتحاد رئيس نائب سعيد سميحة. أ
 الجامعة، رئيس رعاية تحت وذلك الكلية،
 التعليم لشئون الجامعة رئيس ونائب

 وكيل إشراف وتحت الكلية وعميد والطالب،
 إدارة ومدير والطالب التعليم لشئون الكلية
 الطالب رعاية

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4012/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4012
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508878150327054339
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_self-defense-a-workshop-for-students-of-activity-6911289168518098944-q3mt?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbrvWvuocNV/?utm_source=ig_web_copy_link


شمس عين بتمريض عمل ورشة  

 

 تحت ،”clinical research“بعنوان عمل ورشة شمس عين بجامعة التمريض كلية نظمت
 الجامعة رئيس ونائب والطالب، التعليم لشئون الجامعة رئيس ونائب الجامعة، رئيس رعاية
 البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس ونائب والبحوث، العليا الدراسات لشئون

 الكلية عميدة وإشراف

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4035/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4035
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506249161762611207
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-at-the-faculty-of-nursing-https-activity-6912014904908488704-Nnmg?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cbr0lMzILZB/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ً  العرابي محمد السفير  بكلية يةاآلسيو المصرية العالقات آفاق عن متحدثًا
 اآلداب

 

 محمد السفير معالي اآلداب كلية استضافت
ً  األسبق الخارجية وزير العرابي  في متحدثا

 المصرية العالقات آفاق" بعنوان ندوة
 محمود. د. أ رعاية تحت وذلك ،"اآلسيوية

 الفتاح عبد. د. أ الجامعة، رئيس المتيني
 التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب سعود

 كلية عميد مرتضى مصطفى. د. أ والطالب،
 اآلداب

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4049/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4049
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506684180050153474
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ambassador-mohamed-al-orabi-speaks-about-activity-6912449006254141440-URQ4?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cbr9WeoIri4/?utm_source=ig_web_copy_link


شمس عين بصيدلة ندوة.. والجينية الخلوية العالجات  

 

 الجامعة رئيس ونائب الجامعة رئيس برعاية
 للدراسات الجامعة رئيس ونائب التعليم لشئون

. د.م.أ وبإشراف الصيدلة كلية وعميد العليا
 الصيدالنيات بقسم مساعد أستاذ نصر مها

 العالقات إدارة ومدير الصناعية والصيدلة
 عمل تم بالكلية األكاديمي والتعاون الدولية

 .والجينية الخلوية العالجات عن ندوة

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4053/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4053
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508827983326367744
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_cellular-and-gene-therapiesa-seminar-at-activity-6914593655643062272-IVzV?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb4jWAQomlO/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 ثاراآل بكلية األعمال وريادة باالبتكار التعريفية الندوة انعقاد
االبتكار مركز مع بالتعاون  

 

 رئيس المتينى محمود. د. أ رعاية تحت
 الدماطي ممدوح. د. وأ شمس، عين جامعة
 حسام. د. أ إشراف وتحت اآلثار، كلية عميد

 التعليم لشؤون الكلية وكيل طنطاوي
 التعريفية الندوة الكلية بمقر عقدت والطالب،
 كلية بين بالتعاون األعمال وريادة باالبتكار

 األعمال وريادة االبتكار ومركز اآلثار

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4054/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4054
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508827001678872576
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-introductory-seminar-on-innovation-and-activity-6914592678558986240-TV3O?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cbr9WeoIri4/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 امعةج رئيس نائب بحضور ببنات المصرية المرأة يوم احتفالية
الكلية وعميد والطالب للتعليم شمس عين  

 

 رئيس نائب سعود الفتاح عبد. د. أ افتتح
 احتفالية والطالب، التعليم لشئون الجامعة

 البنات كلية نظمتها التي العالمي، المرأة يوم
 رئيس المتيني محمود. د. أ رعاية تحت

 دور دعم إطار في شمس عين الجامعة
 وذلك المجتمع، نصف وكونها المرأة

 يوسف أميرة الدكتورة األستاذة بحضور
 البنات كلية عميد

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4064/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4064
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508834465962995713
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_celebration-of-the-egyptian-womens-day-at-activity-6914600136119595008-7rGl?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb6-aTDoS9q/?utm_source=ig_web_copy_link


 

اآلثار كلية لطالب تدريبية ورشة" والتقديم العرض مهارات  

 

 رئيس ونائب الجامعة، رئيس رعاية تحت
 اآلثار، كلية وعميد والطالب، للتعليم الجامعة

 بعنوان للطالب تدريبية ورشة الكلية عقدت
 فيها حاضرت ،"والتقديم العرض مهارات"
 المدرب هالل، الحميد عبد أحمد ضحى.أ

 وحدة ومسئول المستدامة للتنمية المعتمد
 البحثية المراكز بإحدى والتطوير التدريب
 الخاصة

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4079/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4079
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508881643913859073
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_presentation-skills-a-training-workshop-activity-6914647348530798593-Gb05?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb7FduPIi9E/?utm_source=ig_web_copy_link




 

األول الطالبي مؤتمرها تنظم شمس عين ألسن  

 

 األول، الطالبي مؤتمرها األلسن، كلية نظمت
 رئيس المتيني محمود. د.أ رعاية تحت

 رئيس نائب سعود، الفتاح عبد. د.أ الجامعة،
 سلوى. د.أ والطالب، التعليم لشئون الجامعة

 عبد ناصر. د.أ وإشراف الكلية، عميد رشاد
 والطالب، التعليم لشئون الكلية وكيل العال
 العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3989/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3989
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508876676138246146
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-al-alsun-organizes-its-first-activity-6910215234091659264-y-5c?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUxbFPI-R6/?utm_source=ig_web_copy_link


 عن زيدي ما بمشاركة التوظيف ملتقى فعاليات يفتتح الجامعة رئيس
وعالمي محلي وبنك شركة 44  

 

 عين جامعة رئيس المتيني محمود. د.أ افتتح
 السنوي التوظيفي الملتقي فعاليات شمس،

 من كثيفا إقباالً  الملتقى شهد وقد للجامعة،
 الحصول في الراغبين والخريجين الطالب

 حيث متميزة، وتدريب توظيف فرص على
 الشركات ممثلي مع التواصل الملتقى يتيح

 ً  وفرص الوظائف على والتقديم شخصيا
 المتاحة التدريب

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4019/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4019
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505531930309271552
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_asuabregypt-activity-6911297671693488128-R5HF?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbrxkT8I9Cw/?utm_source=ig_web_copy_link


 


