
 

 

 



 



 

ن شمس ي ضيافة ألسن عي 
ن شمس فن  ورشة عمل لمركز التوظيف بجامعة عي 

 

ن شمس،  استضافت كلية األلسن بجامعة عي 

ي يعقدها مركز 
ورشة العمل الثانية الت 

ي إطار االستعداد لملتق  
ن
التوظيف بالجامعة، ف

ن شمس يوم  التوظيف الذي تنظمه جامعة عي 

مارس المقبل تحت رعاية أ. د. محمود  19

ي رئيس الجامعة، أ. د. عبد 
الفتاح سعود المتيتن

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/3858/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3858
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500195894838366210
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-for-the-career-center-at-ain-shams-activity-6905962134455611392-tmCu?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbHZkvhIptw/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس Arduino ورشة عمل ونيات بحاسبات عي   لتعلم برمجة اإللكتر

 

ورشة عمل  RoboTechعقدت أرسة 

Arduino  ونيات، تناولت لتعلم برمجة اإللكت 

ورشة العمل مفهوم علم الروبوتات 

ونيات والتطبيق العملي عل  واإللكت 

electronic components L  واستخدام

المستشعرات المختلفة وحساب الطاقة 

ي عمل المكونات، حضن الورشة 
ن
المستخدمة ف

ن  380حوالي  تي   عل فت 
ً
 طالبا

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3859/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3859
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504718387397681152
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_arduino-workshop-to-learn-electronics-programming-activity-6910484017192538112-muD_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbHknAeogah/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقدم  ورشة تعريفية بكتابة الست 

ن شمس  للمنح الدراسية ببنات عي 

 

أقيمت ورشة عمل تعريفية بكيفية "كتابة 

ة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية  الست 

والتقدم للمنح الدراسية"، وخالل الورشة 

ة الذاتية بطريقة  نوقشت كيفية كتابة الست 

افية، ومهارات المقابالت  الشخصية احت 

 ، للتقدم للوظائف المختلفة بشكل تفصيلي

كما تضمنت الورشة عدد من األنشطة 

 المتنوعة

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3860/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3860
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500195777100005377
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-introductory-workshop-for-writing-a-cv-activity-6905960363876315136-a1I6?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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ي المجال الصيدلي االستخدام األمثل لمع
اع فن ندوة … لومات براءات االختر

ن شمس  بصيدلة عي 

 

أقيمت ندوة حول "االستخدام األمثل 

"، لمعلومات  ي المجال الصيدلي
ن
اع ف براءات االخت 

اع وكيف  تضمنت دور مكتب براءات االخت 

ي المجال 
ن
يهدف إل خدمة المجتمع خاصة ف

، وخطوات الحصول عل براءات  الصيدلي

ن حقوق  اع بي  اع وموازنة نظام براءة االخت  االخت 

ي معرفة المعلومات
ن
ع وحق المجتمع ف  المخت 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3864/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3864
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500410952411455491
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https://www.instagram.com/p/CbHmDpFJrtU/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ي 
ن شمس فن ي ضيافة جامعة عي 

ي فن
الداعية اإلسالمي الكبت  مصطفن حسنن

 ذكرى اإلرساء والمعراج

 

ي رئيس 
تحت رعاية أ. د. محمود المتيتن

ن شمس وأ. د. عبد الفتاح سعود  جامعة عي 

الجامعة لشؤون التعليم  نائب رئيس

والطالب وبالتعاون مع أرسة من أجل مض 

المركزية، تم استضافة الداعية اإلسالمي 

ي حستن لمشاركة طالب 
الكبت  مصطقن

ي احتفاالت األمة 
ن
ن شمس ف جامعة عي 

 اإلسالمية بذكرى اإلرساء والمعراج

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3873/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3873
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500847255938605072
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-islamic-preacher-mustafa-hosni-hosted-activity-6906612941358280704--eIS?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbHqFO-JDA3/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ورشة العمل التدريبية المؤهلة لملتفر التوظيف بكلية الحقوق انطالق 

 بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة

 

ن شمس،  استضافت كلية الحقوق بجامعة عي 

ي يعقدها مركز التوظيف ورشة 
العمل األول الت 

ي إطار االستعداد لملتق  التوظيف 
ن
بالجامعة، ف

ن شمس يوم  مارس  19الذي تنظمه جامعة عي 

 ، ي
المقبل، تحت رعاية أ. د. محمود المتيتن

رئيس الجامعة، أ. د. عبد الفتاح سعود نائب 

 رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3874/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3874
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500847529671503883
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https://www.instagram.com/p/CbKItUaoXsF/?utm_source=ig_web_copy_link


 اإلسعافات األولية.. ورشة عمل لطالب كلية اآلثار

 

عقدت كلية اآلثار ورشة عمل بعنوان 

ين  "اإلسعافات األولية" حاضن فيها أ. رسر

يواقيم اندراوس، المدرس المساعد بكلية 

التطبيقية جامعة تكنولوجيا العلوم الصحية 

مض للعلوم والتكنولوجيا، أوضح عميد الكلية، 

ي إطار ما تشهده كلية 
ن
ي ف

بأن هذه الفاعلية تأت 

امج تدريبية  اآلثار من تطوير وتنفيذ لتر

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3875/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3875
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500848159882457093
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_first-aida-workshop-for-students-of-the-activity-6906613834057154561-u1vA?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbKJLOVJqV1/?utm_source=ig_web_copy_link


ن بجمهورية مرص  افتتاح الدورة التدريبية لمعلمي اللغة الصينية المحليي 

 العربية

 

 
التدريبية انطلقت مراسم افتتاح الدورة 

ن بمض  لمعلمي اللغة الصينية المحليي 

والمقدمة لمدرسي اللغة الصينية بالجامعات 

ن معهد كونفوشيوس  المضية بالتعاون بي 

ن للغات  ن شمس وجامعة بكي  جامعة عي 

والثقافة تحت عنوان: "تكنولوجيا التعليم 

اف مدير معهد  جمة"، وذلك وبإرسر والت 

 كونفوشيوس بالجامعة

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3888/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3888
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/CbKUmdvIUNz/?utm_source=ig_web_copy_link


ا لملتفر 
ً
ن شمس تؤهل طالبها بورش عمل تدريبية استعداد تمريض عي 

 التوظيف بالجامعة

 

ن شمس، بالتعاون مع مركز التوظيف   ن بكلية التمريض جامعة عي  تنظم وحدة الخريجي 

ن لسوق  بالجامعة ورش تدريبية تهدف لتأهيل طالب الكلية وطالب مرحلة االمتياز والخريجي 

ي رئيس الجامعة، و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس العمل، تحت رعاي
ة أ. د. محمود المتيتن

 الجامعة لشئون التعليم والطالب . 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3894/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3894
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500853314757480449
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-nursing-qualifies-its-students-activity-6906619025510801409-D58q?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbKWVFSpIFT/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

ن شمسصياغة  اع.. ورشة عمل بصيدلة عي 
 براءات االختر

 

 
نظمت كلية الصيدلة ورشة العمل األولي حول 

اع، حاضن خاللها د. إيمان  صياغة براءات االخت 

اع،  صالح نائب رئيس مكتب براءات االخت 

وذلك بحضور أعضاء من هيئة التدريس من 

مختلف األقسام، وتناولت تطبيقات عملية 

اع والفوائد  لكيفية التقديم عل براءات االخت 

ن والجامعات ي تعود عل الباحثي 
 الت 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3895/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3895
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502984871957962760
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_drafting-patentsa-workshop-at-the-faculty-activity-6908750533717565440-2IJz?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbKXVhSo2nl/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

DellOnTour ن شمس تستضيف  حاسبات عي 

 

استضافت كلية الحاسبات والمعلومات 

كة  كة بعرض األقسام Dellرسر ، وقامت الشر

المختلفة بها وفرص التدريب والتوظف 

ن التقدم  حيث يستطيع الطالب والخريجي 

 من النصائح بخصوص لها، كما 
ً
قدمت عددا

ة الذاتية واجتياز المقابالت  كتابة الست 

الشخصية، وذلك بالتنسيق مع مدير وحدة 

ن بالكلية  الخريجي 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3897/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3897
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502979607049424897
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_dellontour-activity-6908745264782532608-0ERL?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbKX1q_psy6/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن  ن لسوق العمل بزراعة عي  ورشة عمل تدريبية لتأهيل الطالب والخريجي 

 شمس

 
ن شمس، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطالب، نائب رئيس  تحت رعاية رئيس جامعة عي 

معة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس الجا

ن بكلية الزراعة بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة ورش تدريبية  تنظم وحدة الخريجي 

ن لسوق العمل.   لتأهيل طالب الكلية والخريجي 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3910/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3910
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504174696111165442
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-training-workshop-to-qualify-students-and-activity-6909940359397552128-n4Iv?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUZ8siJf-o/?utm_source=ig_web_copy_link


 

بية " األمن القومي المرصي وعالقته بحرب المعلومات" ندوة تثقيفية بتر

ن شمس  عي 

 

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات نظم 

ن شمس  بية جامعة عي  الجغرافية بكلية الت 

ندوة بعنوان "األمن القومي المضي وعالقته 

بحرب المعلومات"، حيث استضافت 

الكلية، برعاية عميد الكلية، سيادة العقيد 

حاتم صابر خبت  مقاومة اإلرهاب الدولي 

وحرب المعلومات، ومستشار رئيس الجامعة 

 ن األمن. لشئو 

  

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/3914/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3914
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504175597211238414
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https://www.instagram.com/p/CbUbbuTohEd/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ونية للطالب" ورشة عمل لطالب كلية اآلثار  "الخدمات اإللكتر

ن شمس  بجامعة عي 

، رئيس جامعة  تحت رعاية أ. د. محمود المتيتن

ن شمس، وأ. د. عبد الفتاح سعود، نائب  عي 

رئيس الجامعة للتعليم والطالب، وأ. د. 

 ، اف ممدوح الدماطي عميد كلية اآلثار، وإرسر

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، عقدت 

ن  مارس ورشة عمل  7كلية اآلثار يوم االثني 

ونية للطالب".   بعنوان "الخدمات اإللكت 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3920/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3920
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504176745158696962
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https://www.instagram.com/p/CbUfmxwJa75/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس ي ضيافة كلية اآلثار بجامعة عي 
 األمت  عباس حلمي الثالث فن

 

ة بعنوان "اإلعداد عقدت   كلية اآلثار محاضن

للمتحف الخاص بقض المنيل" حاضن خاللها 

األمت  عباس حلمي الثالث، رئيس جمعية 

أصدقاء متحف قض المنيل، استهلت 

ة بكلمة أ. د. ممدوح الدماطي عميد  المحاضن

حيب بسمو األمت  عباس  الكلية، قام خاللها بالت 

 س الجامعةحلمي الثالث، وذلك تحت رعاية رئي

 

 

         

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3922/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3922
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504201129701355527
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https://www.instagram.com/p/CbUetPxJbQ0/?utm_source=ig_web_copy_link


  

ن شمس ي بزراعة عي 
 أول ورشة عمل للتأهيل الوظيفن

استضافت كلية الزراعة، ورشة العمل األول 

ي إطار 
ن
ي يعقدها مركز التوظيف ف

الت 

االستعداد لملتق  التوظيف الذي تنظمه 

ن شمس يوم  مارس المقبل،  19جامعة عي 

ن للملتق   وقد تناولت الورشة اإلعداد والتجهت 

ة الذاتية وحاضن  ، وإعداد الست  ي
التوظيقن

ي تطوير 
ة أ. نورهان زكريا أخصات  بالمحاضن

ي 
 مهتن

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3923/news
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ن شمس  التنمية المستدامة وريادة األعمال.. ندوة بألسن عي 

 

العلمية باتحاد طالب كلية  نظمت اللجنة

ن شمس، ندوة " التنمية  االلسن بجامعة عي 

ي إطار مبادرة 
ن
المستدامة وريادة األعمال "، ف

رد الجميل، تحت رعاية أ. د. محمود 

، رئيس الجامعة، أ. د. عبد الفتاح  ي
المتيتن

سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 د الكليةوالطالب، أ. د. سلوى رشاد عمي

 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/3941/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3941
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ي 
ي أيام األسبوع الثقافن

ي ثانن
ن شمس فن  لقاء بالطالب الوافدين بألسن عي 

 

نظمت لجنة العالقات الثقافة التابعة لقطاع 

الدراسات العليا والبحوث بكلية األلسن 

ن شمس، لقاء بعنوان "جهود  جامعة عي 

ي مجال 
ن
ن شمس وكلية األلسن ف جامعة عي 

ي 
ن
ي أيام أسبوعها الثقاف

ي ثاتن
ن
الطالب الوافدين"، ف

ي األدب والفن"، تح
ن
ت رعاية بعنوان "القاهرة ف

ي رئيس الجامعة
 أ. د. محمود المتيتن
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ة لطالب كلية  ي الصحة والمرض.. محاضن
اتيجيات التغذوية فن اآلثاراالستر  

 

ة بعنوان  عقدت كلية اآلثار محاضن

ي الصحة والمرض" 
ن
اتيجيات التغذوية ف "االست 

مصطقن إدريس حاضن فيها أ. د. بهجت 

األستاذ بجامعة القاهرة ومستشار التدريب 

ي إطار ما 
ن
ي هذه الفاعلية ف

بوزارة الصحة، وتأت 

امج  تشهده كلية اآلثار من تطوير وتنفيذ لتر

ات وورش عمل  تدريبية تتضمن محاضن

 لتثقيف الطالب

         

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3945
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ن شمس تحت عنوان  ي ندوة بتجارة عي 
ن الطيار وليد مراد يلفر الكابير

 قصة كفاح وطموح

 

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

ن الطيار وليد مراد  بكلية التجارة، ندوة للكابي 

بعنوان )قصة كفاح وطموح(، وهو )خري    ج كلية 

ن شمس عام  ( وأبهر 1984التجارة جامعة عي 

ان بمطار  العالم عندما هبط بطائرة مض للطت 

و بلندن  وسط العاصفة ورفع اسم مض هيتر

 عالًيا، كما أنه تقلد عدة مناصب

 

         

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3944/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3944
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https://www.instagram.com/p/CbUm8Jepahs/?utm_source=ig_web_copy_link




 

ن شمس بدور  ي الكرة الطائرة وكرة السلة لجامعة عي  ة استمرار تقدم منتخن 

 الجامعات المرصية

 

ن  فاز منتخب الكرة الطائرة طلبة لجامعة عي 

ه من جامعة أسيوط وتأهل  شمس عل نظت 

ي ذلك بعد فوزه عل منتخب للدور 
ي ويأت 

النهات 

ي أول 
ن
الكرة الطائرة طلبه لجامعة المستقبل ف

، كما شهدت مباريات  ي
مباريات قبل النهات 

لبات األسبوع الجاري فوز منتخب كرة اليد طا

ه من جامعة حلوان  عل نظت 

 

          

https://www.asu.edu.eg/ar/3871/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3871
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https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_continues-success-of-the-volleyball-and-basketball-activity-6905970296399241216-RgvX?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbHpT4mpro5/?utm_source=ig_web_copy_link


 

         

ن شمس بذهبية وفضية  فوز منتخب الريشة الطائرة لجامعة عي 

ن بدورة الجامعات المرصية  وبرونزيتي 

 

تستمر فاعليات بطولة دورة الجامعات 

ي تقام تحت  49المضية ال 
الشهيد رفاعي والت 

رعاية وزير التعليم العالي وتستضيفها جامعة 

ن شمس برعاية رئيس الجامعة وأ. د. عبد  عي 

الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون 

والطالب، حيث اقيمت بطولة الريشة التعليم 

 الطائرة للجامعات المضية والمعاهد العليا

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3881
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504727039449915425
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6910492614941097984/
https://www.instagram.com/p/CbKLiRVoqY5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/3881/news


         

ن شمس  دوري المعلومات مسابقة بتمريض عي 

 

نظمت اللجنة العلمية والثقافية بإدارة رعاية 

ن  شمس، الشباب بكلية التمريض، جامعة عي 

 6دوري المعلومات، الذي شاركت فيه عدد 

فرق ويتكون الفريق من أرب  ع طالب، وقد فاز 

بالمركز األول )فريق األشباح(، وكان المركز 

ي من نصيب )فريق النور(، وحصل )فريق 
الثاتن

 الهاكرز( عل المركز الثالث. 

 

 

https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500851157606019074
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_information-league-competition-at-the-faculty-activity-6906616881206427648-KHq3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbKTiXgpAQE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3886
https://www.asu.edu.eg/ar/3886/news


         

ن شمس يكرم فريق كلية التجارة الحاصل عىل المركز  رئيس جامعة عي 

ن المعتمدين ن الماليي  ي المسابقة البحثية للمحللي 
 CFA األول فن

 

ي رئيس 
كرم صباح اليوم أ. د. محمود المتيتن

ن شمس فريق كلية التجارة الفائز  جامعة عي 

ن  ي المسابقة البحثية للمحللي 
ن
بالمركز األول ف

ن  ن CFAالماليي  ي تعقدها جمعية المحللي 
، والت 

ن المعتمدين  لعام  CFA Societyالماليي 

جامعة مضية  ٢٤عل مستوى  2022

 بحضور أ. د. خالد قدري عميد كلية التجارة. 

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3913
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504205401239310341
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_400-students-from-the-faculty-of-business-activity-6900061182070513665-_HMn
https://www.instagram.com/p/CbUbJU_I8wU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/3913/news


         

ن شمس  انطالق مسابقة قضايا العرص العلمية بآداب عي 

 

ن يتبع صاحبه أينما تحت  شعار "العلم كتن

ذهب" أطلقت اللجنة العلمية باتحاد طالب 

كلية اآلداب المسابقة العلمية بعنوان: قضايا 

العض، وتهدف إل تنمية مهارات الكتابة 

والبحث العلمي لدى الطالب، واستخدام 

جميع األدوات العلمية والمعرفية لتحقيق 

 ر البحثأكتر قدر من اإللمام بالقضية محو 

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3927
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504204304709820416
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-the-scientific-issues-of-the-activity-6909969972727267328-xhnt?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUhqRBI156/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/3927/news


ن  ثالث ميداليات ذهبية وميدالية فضية تضاف إل رصيد جامعة عي 

 شمس بدورة الجامعات المرصية

 

تستمر فاعليات بطولة دورة الجامعات 

ي تقام تحت  49المضية ال 
الشهيد رفاعي والت 

رعاية وزير التعليم العالي وتستضيفها جامعة 

ن شمس برعاية رئيس الجامعة وأ. د. عبد  عي 

الجامعة لشئون الفتاح سعود نائب رئيس 

ن  التعليم والطالب، كما تستمر جامعة عي 

ي البطولة
ن
ي حصد المراكز األول ف

ن
 شمس ف

 

 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/3947/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3947
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504213484254466054
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_three-gold-medals-and-a-silver-medal-were-activity-6909979204323270656-E8Qh?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUn57epb5-/?utm_source=ig_web_copy_link


         

كلية العلوم تكرم الفائزين بالثالث مراكز األول بمسابقة علوم تبتكر 

ن شمس بمجلسها القادم  بجامعة عي 

 

 

ا استمرت 
ً
سة جد لمدة ستة بعد منافسة رسر

ي من 
ن أربعة عشر فريق بحتر ساعات متتالية بي 

ي المرحلة النهائية من 
ن
طالب كلية العلوم ف

ي نظمها 
مسابقة االبتكار وريادة األعمال الت 

مركز االبتكار وريادة األعمال بكلية العلوم، 

تحت عنوان "حلول مبتكرة لجمهورية 

 فرق من كلية العلوم.  3جديدة"، فازت 

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3961
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504431474812112898
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-science-honors-the-winners-activity-6910197156582699009-96aQ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUpOe0Juxx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/3961/news




ن شمس يشاركون فخامة رئيس الجمهورية افتتاح  طالب جامعة عي 

ي مجاالت الرياضة والطرق واإلسك
وعات قومية فن انمشر  

 

 

         

، افتتاح  شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

ي مجاالت الرياضة 
ن
وعات قومية جديدة ف مشر

والطرق واإلسكان وشاهد فيلًما تسجيلًيا 

"ملحمة بناء"، والذي استعرض بعنوان: 

ي تنفذها 
وعات القومية الجديدة الت  المشر

ي إطار خطة 
ن
ي مختلف المجاالت ف

ن
الدولة ف

التنمية الشاملة، بمشاركة وفد من طالب 

ن شمس  جامعة عي 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3879/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3879
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500839142321803264
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-students-participate-activity-6906604796078632960-JvoK?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbKKzKdpKOE/?utm_source=ig_web_copy_link


 



ن  ن الشعبية وانغ شي  زيارة الوزير المفوض التعليم لسفارة جمهورية الصي 

ن شمس  قانغ لجامعة عي 

 

ن  استقبل أ. د. محمود المتيتن رئيس جامعة عي 

شمس، الوزير المفوض التعليمي لسفارة 

ن قانغ،  ن الشعبية وانغ شي  جمهورية الصي 

بحضور األستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود 

نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب 

نائب رئيس واألستاذ الدكتور أيمن صالح 

 شؤون الدراسات العليا والبحوثالجامعة ل

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3889/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3889
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500850123101900803
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-minister-plenipotentiary-for-education-activity-6906615795175276544-AvHy?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbKVB_LJp-9/?utm_source=ig_web_copy_link


 



نامج ن بت  ن شمس STEM زيارة علمية وفاعليات للدارسي  بية عي 
 بتر

 

بية والمراكز  ن كلية الت  ضمن اتفاقية التعاون بي 

بية والتعليم،  االستكشافية للعلوم بوزارة الت 

ن وأساتذة مقرر  تمت زيارة علمية للدارسي 

Capstone ي للعلوم
ن
، للمركز االستكشاف

بمحافظة السويس، حيث قام الطالب بجولة 

ي للتعرف عل إمكانياته 
ن
داخل المركز االستكشاف

 فادة من أنشطتهوكيفية االست

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3890/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3890
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500852521610498048
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https://www.instagram.com/p/CbKVclJp46i/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

ي زيارة للمدينة العلمية االستكشافية
ن شمس فن  طالب تربية عي 

 

ن  بية جامعة عي  ياء بكلية الت  ن نظم قسم الفت 

شمس برعاية أ. د. حازم راشد عميد الكلية، 

رحلة علمية إل المدينة العلمية االستكشافية 

لطالب القسم من ، وذلك FamilyParkب 

الفرق المختلفة لمرحلة البكالوريوس، وتمت 

ي مجال الفلك 
ن
تغطية الجوانب العلمية ف

 مغناطيسيةوالفضاء والكهرباء وال

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3892
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500853954669916170
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_students-of-the-faculty-of-education-in-a-activity-6906619627330514944-wRF-?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbKVzbRpt9V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/3892/news


 

 

ي زيارة إل المحكمة االقتصاديةطالب كلي
ن شمس فن ة الحقوق بجامعة عي   

 

ن  ي إطار خطة كلية الحقوق بجامعة عي 
ن
ف

شمس لتنمية الجوانب العلمية للمقررات 

الدراسية، قام وفد من الكلية برفقة السيدة 

الدكتورة سالي سمت  مدرس االقتصاد والمالية 

العامة بالكلية، بزيارة إل المحكمة االقتصادية 

ي استقبالهم معالي 
ن
بالقاهرة، حيث كان ف

 المستشار صالح الدين أحمد رئيس المحكمة

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3898/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3898
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502984558425346049
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https://www.instagram.com/p/CbKYb25pWl-/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

ن شمس للتعليم والطالب يتفقد أعمال التطوير  نائب رئيس جامعة عي 

 ورفع الكفاءة بمطبعة الجامعة

 

تفقد أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس 

ن شمس لشئون التعليم  جامعة عي 

والطالب، أعمال التطوير ورفع الكفاءة 

ي جولة رافقه 
ن
بمطبعة الجامعة، وذلك ف

خاللها أ. د. يارس مجاهد األستاذ بكلية 

ومدير مركز االستشارات الهندسية  الهندسة

ن الجامعة المساعد لشئون  بالجامعة وأمي 

 التعليم والطالب

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3905/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3759
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502976004666630146
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-vice-president-of-ain-shams-university-activity-6908741718414622721-hAtL?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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 الدولي وزير التعليم الع
ن شمس بالملتفر الي يتفقد جناح جامعة عي 

 للجامعات والمنح إديوجيت

 

 

 تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

ن شمس بمعرض  جناح جامعة عي 

ي «إديوجيت»
ن
ي مشاركة الجامعة ف

، وتأت 

إطار حرصها عل عرض كل برامجها لطالب 

الثانوية العامة، وتقدم الجامعة حزمة 

ي تغطي 
امج والت  ة ومتنوعة من التر ن متمت 

ي مختلف المجاالت بما 
ن
كافة التخصصات ف

 يسمح للطالب باختيار ما يناسبهم

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3933/news
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ن شمس لشئون التعليم والطالب يتفقد جناح  نائب رئيس جامعة عي 

ي الدولي الجامعات
ن شمس بالمعرض والملتفر  جامعة عي 

 

 

تفقد األستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود 

ن شمس لشئون  نائب رئيس جامعة عي 

ن شمس  التعليم والطالب، جناح جامعة عي 

 الدولي للجامعات 
ي المعرض والملتق 

ن
ف

، وتشارك EDUGATEوالمنح والتدريب 

ي فعاليات 
ن
ي ف

ن شمس كراعي بالتيتن جامعة عي 

، والذي يقام تحت  ي الدولي
المعرض والملتق 

 رعاية وزير التعليم العالي 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3935/news
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https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504214408062550021
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 عميد كلية الحقوق والوكالء يقومون بافتتاح معرض الكتاب

 

 

، عميد الكلية الحقوق قام أ  ي
ن
. د. محمد صاف

، وكيل الكلية لشئون  وأ. د. محمد الشافعي

ن  التعليم والطالب واألستاذ الدكتور ياسي 

، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  الشاذلي

ي 
وتنمية البيئة بافتتاح معرض الكتاب القانوتن

وذلك بساحة مدرج كلية الحقوق، ويشمل 

 لقانونية. مجموعات متنوعة من الكتب ا

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3946/news
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EDUGATE  ن شمس بالملتفر  إقبال كبت  عىل جناح جامعة عي 

 الدولي للجامعات

 

 

 الدولي 
تتواصل فعاليات المعرض والملتق 

 (EDUGATEللجامعات والمنح والتدريب )

، والذي يقام تحت  لليوم الثالث علي التوالي

رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

ة من  مارس، وتشارك  10إل  8خالل الفت 

، وتحت  ي
  رعاية  فيه الجامعة كراعي بالتيتن

ن  ي رئيس جامعة عي 
أ. د. محمود المتيتن

 شمس

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3956/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3956
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504193039270649866
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_heavy-turnout-at-the-ain-shams-university-activity-6909958781850255360-b2-v?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUrba8o8p0/?utm_source=ig_web_copy_link


 

يشهد نجاح منقطع النظت  لجناح جامعة  ..EDUGATE ختام ملتفر 

ي 
ن شمس الراعي البالتينن  عي 

 

 

ن شمس بالملتق   شهد جناح جامعة عي 

عل  EDUGATEالدولي للجامعات والمنح 

 من الزوار من طالب 
ً
ا  كبت 

ً
مدار ثالثة أيام إقباال

الشهادات الثانوية واألجنبية والمعادلة 

ي نسخته 
ن
وذوي  هم، والذي شاركت الجامعة ف

ة تحت رعاية أ.د. عبد الفتاح سعود  العارسر

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب. 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3958/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3958
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504199436502806537
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-the-edugate-forum-witnessing-activity-6909965058403880960-pHBr?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 



 

ن شمس  انطالق مهرجان قادرون عىل التحدي لذوي الهمم بآداب عي 

 

 

فعاليات مهرجان قادرون عل انطلقت 

التحدي، بكلية اآلداب، وتتضمن فعاليات 

ي مجاالت 
ن
المهرجان عدد من المسابقات ف

ي -متعددة منها الغناء 
إلقاء  -اإلنشاد الديتن

األشغال اليدوية، كما تتضمن  -الرسم  -الشعر 

ي والثالث للمهرجان دوري 
فعاليات اليوم الثاتن

 يةعلومات ومسابقات رياضية ودالم

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3928/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3928
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504203962588663809
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-able-to-challenge-for-people-activity-6909969633890430976-zrQX?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUh5Epo443/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس ٢٥بمشاركة  دولة ... مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عي   

 

 

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان ثقافات 

ن شمس، وذلك تحت  الشعوب بجامعة عي 

رعاية أ. د. محمود المتيتن رئيس الجامعة، 

وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة 

والطالب وأ. د. أيمن صالح نائب للتعليم 

رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، 

وأ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة 

 لخدمة المجتمع

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3953/news
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504215606949781504
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_with-the-participation-of-25-countries-activity-6909981402805477376-AoMW?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 


