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

استضافت كلية األلسن بجامعة ن
عي شمس،
الت يعقدها مركز
ورشة العمل الثانية
ي
ن
التوظيف بالجامعة ،يف إطار االستعداد لملتق
التوظيف الذي تنظمه جامعة ن
عي شمس يوم
 19مارس المقبل تحت رعاية أ .د .محمود
ن
المتيت رئيس الجامعة ،أ .د .عبد الفتاح سعود
ي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

ر
اإللكتونيات بحاسبات ن
عي شمس  Arduinoورشة عمل
لتعلم برمجة

عقدت أرسة  RoboTechورشة عمل
 Arduinoلتعلم برمجة اإللكتونيات ،تناولت
ورشة العمل مفهوم علم الروبوتات
العمل عل
واإللكتونيات والتطبيق
ي
 electronic components Lواستخدام
المستشعرات المختلفة وحساب الطاقة
المستخدمة نف عمل المكونات ،ن
حض الورشة
ي ً
طالبا عل فتتين
حوال 380
ي

ورشة تعريفية بكتابة الستة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقدم
للمنح الدراسية ببنات ن
عي شمس

أقيمت ورشة عمل تعريفية بكيفية "كتابة
الستة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية
والتقدم للمنح الدراسية" ،وخالل الورشة
نوقشت كيفية كتابة الستة الذاتية بطريقة
احتافية ،ومهارات المقابالت الشخصية
تفصيل،
للتقدم للوظائف المختلفة بشكل
ي
كما تضمنت الورشة عدد من األنشطة
المتنوعة

االختاع ن
ر
الصيدل… ندوة
المجال
ف
االستخدام األمثل لمعلومات براءات
ي
ي
بصيدلة ن
عي شمس

أقيمت ندوة حول "االستخدام األمثل
ن
الصيدل"،
لمعلومات براءات االختاع يف المجال
ي
تضمنت دور مكتب براءات االختاع وكيف
ن
يهدف إل خدمة المجتمع خاصة يف المجال
الصيدل ،وخطوات الحصول عل براءات
ي
ن
االختاع وموازنة نظام براءة االختاع بي حقوق
ن
المختع وحق المجتمع يف معرفة المعلومات

ن
ن
حسن نف ضيافة جامعة ن
عي شمس ن يف
مصطف
اإلسالم الكبت
الداعية
ي ي
ي
ذكرى اإلرساء والمعراج

ن
المتيت رئيس
تحت رعاية أ .د .محمود
ي
جامعة ن
عي شمس وأ .د .عبد الفتاح سعود
نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم
والطالب وبالتعاون مع أرسة من أجل مض
اإلسالم
المركزية ،تم استضافة الداعية
ي
ن
ن
حست لمشاركة طالب
مصطق
الكبت
ي
ن
ن
عي شمس يف احتفاالت األمة
جامعة
اإلسالمية بذكرى اإلرساء والمعراج

ر
لملتف التوظيف بكلية الحقوق
انطالق ورشة العمل التدريبية المؤهلة
بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة

استضافت كلية الحقوق بجامعة ن
عي شمس،
الت يعقدها مركز التوظيف
ورشة
العمل األول ي
ن
بالجامعة ،يف إطار االستعداد لملتق التوظيف
الذي تنظمه جامعة ن
عي شمس يوم  19مارس
ن
المتيت،
المقبل ،تحت رعاية أ .د .محمود
ي
رئيس الجامعة ،أ .د .عبد الفتاح سعود نائب
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

اإلسعافات األولية ..ورشة عمل لطالب كلية اآلثار

عقدت كلية اآلثار ورشة عمل بعنوان
ن
حاض فيها أ .ررسين
"اإلسعافات األولية"
يواقيم اندراوس ،المدرس المساعد بكلية
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة
مض للعلوم والتكنولوجيا ،أوضح عميد الكلية،
ن
تأت يف إطار ما تشهده كلية
بأن هذه الفاعلية ي
اآلثار من تطوير وتنفيذ رلتامج تدريبية

ن
المحليي بجمهورية مرص
لمعلم اللغة الصينية
افتتاح الدورة التدريبية
ي
العربية

انطلقت مراسم افتتاح الدورة التدريبية
ن
المحليي بمض
لمعلم اللغة الصينية
ي
لمدرس اللغة الصينية بالجامعات
والمقدمة
ي
ن
المضية بالتعاون بي معهد كونفوشيوس
ن
ن
بكي للغات
عي شمس وجامعة
جامعة
والثقافة تحت عنوان" :تكنولوجيا التعليم
ر
وبإرساف مدير معهد
والتجمة" ،وذلك
كونفوشيوس بالجامعة

ً
ر
تمريض ن
لملتف
عي شمس تؤهل طالبها بورش عمل تدريبية استعدادا
التوظيف بالجامعة

الخريجي بكلية التمريض جامعة ن
ن
عي شمس ،بالتعاون مع مركز التوظيف
تنظم وحدة
ن
والخريجي لسوق
بالجامعة ورش تدريبية تهدف لتأهيل طالب الكلية وطالب مرحلة االمتياز
ن
المتيت رئيس الجامعة ،و أ .د .عبد الفتاح سعود نائب رئيس
العمل ،تحت رعاية أ .د .محمود
ي
الجامعة لشئون التعليم والطالب .

ر
االختاع ..ورشة عمل بصيدلة ن
عي شمس
صياغة براءات

األول حول
نظمت كلية الصيدلة ورشة العمل
ي
صياغة براءات االختاع ،ن
حاض خاللها د .إيمان
صالح نائب رئيس مكتب براءات االختاع،
وذلك بحضور أعضاء من هيئة التدريس من
مختلف األقسام ،وتناولت تطبيقات عملية
لكيفية التقديم عل براءات االختاع والفوائد
ن
الباحثي والجامعات
الت تعود عل
ي

 DellOnTourحاسبات ن
عي شمس تستضيف

استضافت كلية الحاسبات والمعلومات
ررسكة  ،Dellوقامت ر
الشكة بعرض األقسام
المختلفة بها وفرص التدريب والتوظف
ن
والخريجي التقدم
حيث يستطيع الطالب
ً
لها ،كما قدمت عددا من النصائح بخصوص
كتابة الستة الذاتية واجتياز المقابالت
الشخصية ،وذلك بالتنسيق مع مدير وحدة
ن
الخريجي بالكلية

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

تحت رعاية رئيس جامعة ن
عي شمس ،نائب رئيس الجامعة للتعليم والطالب ،نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة،
ن
الخريجي بكلية الزراعة بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة ورش تدريبية
تنظم وحدة
ن
والخريجي لسوق العمل.
لتأهيل طالب الكلية

القوم المرصي وعالقته بحرب المعلومات" ندوة تثقيفية ربتبية "
األمن
ي
ن
عي شمس

نظم قسم الجغرافيا ونظم المعلومات
الجغرافية بكلية التبية جامعة ن
عي شمس
القوم المضي وعالقته
ندوة بعنوان "األمن
ي
بحرب المعلومات" ،حيث استضافت
الكلية ،برعاية عميد الكلية ،سيادة العقيد
الدول
حاتم صابر خبت مقاومة اإلرهاب
ي
وحرب المعلومات ،ومستشار رئيس الجامعة
لشئون األمن.

ر
اإللكتونية للطالب" ورشة عمل لطالب كلية اآلثار
"الخدمات
بجامعة ن
عي شمس

ن
المتيت ،رئيس جامعة
تحت رعاية أ .د .محمود
ن
عي شمس ،وأ .د .عبد الفتاح سعود ،نائب
رئيس الجامعة للتعليم والطالب ،وأ .د.
ممدوح الدماط ،عميد كلية اآلثار ،ر
وإرساف
ي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ،عقدت
ن
االثني  7مارس ورشة عمل
كلية اآلثار يوم
بعنوان "الخدمات اإللكتونية للطالب".

األمت عباس حلم الثالث نف ضيافة كلية اآلثار بجامعة ن
عي شمس
ي
ي

ن
محاضة بعنوان "اإلعداد
عقدت كلية اآلثار
ن
للمتحف الخاص بقض المنيل" حاض خاللها
حلم الثالث ،رئيس جمعية
األمت عباس
ي
أصدقاء متحف قض المنيل ،استهلت
ن
الدماط عميد
المحاضة بكلمة أ .د .ممدوح
ي
الكلية ،قام خاللها بالتحيب بسمو األمت عباس
حلم الثالث ،وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة
ي

ن
الوظيف بزراعة ن
عي شمس
أول ورشة عمل للتأهيل
ي

استضافت كلية الزراعة ،ورشة العمل األول
ن
الت يعقدها مركز التوظيف يف إطار
ي
االستعداد لملتق التوظيف الذي تنظمه
جامعة ن
عي شمس يوم  19مارس المقبل،
ن
والتجهت للملتق
وقد تناولت الورشة اإلعداد
ن
ن
التوظيق ،وإعداد الستة الذاتية وحاض
ي
ن
أخصات تطوير
بالمحاضة أ .نورهان زكريا
ي
ن
مهت
ي

التنمية المستدامة وريادة األعمال ..ندوة بألسن ن
عي شمس

نظمت اللجنة العلمية باتحاد طالب كلية
االلسن بجامعة ن
عي شمس ،ندوة " التنمية
ن
المستدامة وريادة األعمال " ،يف إطار مبادرة
رد الجميل ،تحت رعاية أ .د .محمود
ن
المتيت ،رئيس الجامعة ،أ .د .عبد الفتاح
ي
سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب ،أ .د .سلوى رشاد عميد الكلية

ن
عي شمس نف ن
لقاء بالطالب الوافدين بألسن ن
الثقاف
األسبوع
أيام
ثان
ي ي
ي

نظمت لجنة العالقات الثقافة التابعة لقطاع
الدراسات العليا والبحوث بكلية األلسن
ن
عي شمس ،لقاء بعنوان "جهود
جامعة
ن
ن
جامعة عي شمس وكلية األلسن يف مجال
ن
ن ن
الثقاف
ثات أيام أسبوعها
الطالب
ي
الوافدين" ،يف ي
ن
بعنوان "القاهرة يف األدب والفن" ،تحت رعاية
ن
المتيت رئيس الجامعة
أ .د .محمود
ي

ر
ن
االستاتيجيات التغذوية ن يف الصحة والمرض..
محاضة لطالب كلية اآلثار

ن
محاضة بعنوان
عقدت كلية اآلثار
ن
"االستاتيجيات التغذوية يف الصحة والمرض"
ن
ن
مصطق إدريس
حاض فيها أ .د .بهجت
األستاذ بجامعة القاهرة ومستشار التدريب
ن
وتأت هذه الفاعلية يف إطار ما
بوزارة الصحة،
ي
تشهده كلية اآلثار من تطوير وتنفيذ رلتامج
ن
محاضات وورش عمل
تدريبية تتضمن
لتثقيف الطالب

الكابي الطيار وليد مراد ر
يلف ندوة بتجارة ن
رن
عي شمس تحت عنوان
ي
قصة كفاح وطموح

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ن
للكابي الطيار وليد مراد
بكلية التجارة ،ندوة
بعنوان (قصة كفاح وطموح) ،وهو (خري ج كلية
التجارة جامعة ن
عي شمس عام  )1984وأبهر
العالم عندما هبط بطائرة مض للطتان بمطار
ر
هيتو بلندن وسط العاصفة ورفع اسم مض
ً
عاليا ،كما أنه تقلد عدة مناصب

استمرار تقدم منتخن الكرة الطائرة وكرة السلة لجامعة ن
عي شمس بدورة
ي
الجامعات المرصية

فاز منتخب الكرة الطائرة طلبة لجامعة ن
عي
شمس عل نظته من جامعة أسيوط وتأهل
ويأت ذلك بعد فوزه عل منتخب
للدور
النهات ي
ي
ن
الكرة الطائرة طلبه لجامعة المستقبل يف أول
النهات ،كما شهدت مباريات
مباريات قبل
ي
األسبوع الجاري فوز منتخب كرة اليد طالبات
عل نظته من جامعة حلوان

فوز منتخب الريشة الطائرة لجامعة ن
عي شمس بذهبية وفضية
ن
وبرونزيتي بدورة الجامعات المرصية

تستمر فاعليات بطولة دورة الجامعات
والت تقام تحت
المضية ال  49الشهيد
رفاع ي
ي
العال وتستضيفها جامعة
رعاية وزير التعليم
ي
ن
عي شمس برعاية رئيس الجامعة وأ .د .عبد
الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب ،حيث اقيمت بطولة الريشة
الطائرة للجامعات المضية والمعاهد العليا

دوري المعلومات مسابقة بتمريض ن
عي شمس

نظمت اللجنة العلمية والثقافية بإدارة رعاية
الشباب بكلية التمريض ،جامعة ن
عي شمس،
دوري المعلومات ،الذي شاركت فيه عدد 6
فرق ويتكون الفريق من أرب ع طالب ،وقد فاز
بالمركز األول (فريق األشباح) ،وكان المركز
ن
الثات من نصيب (فريق النور) ،وحصل (فريق
ي
الهاكرز) عل المركز الثالث.

رئيس جامعة ن
عي شمس يكرم فريق كلية التجارة الحاصل عىل المركز
ن
ن
الماليي المعتمدينCFA
للمحللي
األول ن يف المسابقة البحثية

ن
المتيت رئيس
كرم صباح اليوم أ .د .محمود
ي
جامعة ن
عي شمس فريق كلية التجارة الفائز
ن
ن
للمحللي
بالمركز األول يف المسابقة البحثية
ن
ن
المحللي
والت تعقدها جمعية
الماليي  ،CFAي
ن
الماليي المعتمدين  CFA Societyلعام
 2022عل مستوى  ٢٤جامعة مضية
بحضور أ .د .خالد قدري عميد كلية التجارة.

انطالق مسابقة قضايا العرص العلمية بآداب ن
عي شمس

تحت شعار "العلم ن ن
كت يتبع صاحبه أينما
ذهب" أطلقت اللجنة العلمية باتحاد طالب
كلية اآلداب المسابقة العلمية بعنوان :قضايا
العض ،وتهدف إل تنمية مهارات الكتابة
العلم لدى الطالب ،واستخدام
والبحث
ي
جميع األدوات العلمية والمعرفية لتحقيق
أكت قدر من اإللمام بالقضية محور البحث
ر

ثالث ميداليات ذهبية وميدالية فضية تضاف إل رصيد جامعة ن
عي
شمس بدورة الجامعات المرصية

تستمر فاعليات بطولة دورة الجامعات
والت تقام تحت
المضية ال  49الشهيد
رفاع ي
ي
العال وتستضيفها جامعة
رعاية وزير التعليم
ي
ن
عي شمس برعاية رئيس الجامعة وأ .د .عبد
الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون
ن
عي
التعليم والطالب ،كما تستمر جامعة
ن
ن
شمس يف حصد المراكز األول يف البطولة

كلية العلوم تكرم الفائزين بالثالث مراكز األول بمسابقة علوم تبتكر
بجامعة ن
عي شمس بمجلسها القادم

ً
بعد منافسة ررسسة جدا استمرت لمدة ستة
بي أربعة ر
عش فريق ر
ساعات متتالية ن
بحت من
ي
ن
طالب كلية العلوم يف المرحلة النهائية من
الت نظمها
مسابقة االبتكار وريادة األعمال ي
مركز االبتكار وريادة األعمال بكلية العلوم،
تحت عنوان "حلول مبتكرة لجمهورية
جديدة" ،فازت  3فرق من كلية العلوم.

طالب جامعة ن
عي شمس يشاركون فخامة رئيس الجمهورية افتتاح
ر
مشوعات قومية ن يف مجاالت الرياضة والطرق واإلسكان

السيس ،افتتاح
شهد الرئيس عبد الفتاح
ي
ن
ر
مشوعات قومية جديدة يف مجاالت الرياضة
ً
ً
تسجيليا
فيلما
والطرق واإلسكان وشاهد
بعنوان" :ملحمة بناء" ،والذي استعرض
ر
الت تنفذها
المش
وعات القومية الجديدة ن ي
ن
الدولة يف مختلف المجاالت يف إطار خطة
التنمية الشاملة ،بمشاركة وفد من طالب
جامعة ن
عي شمس

الصي الشعبية وانغ ن
ن
شي
زيارة الوزير المفوض التعليم لسفارة جمهورية
قانغ لجامعة ن
عي شمس

ن
المتيت رئيس جامعة ن
عي
استقبل أ .د .محمود
التعليم لسفارة
شمس ،الوزير المفوض
ي
ن
ن
الصي الشعبية وانغ شي قانغ،
جمهورية
بحضور األستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود
نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب
واألستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس
الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث

للدارسي بتنامج  STEMربتبية ن
ن
عي شمس
زيارة علمية وفاعليات

ضمن اتفاقية التعاون ن
بي كلية التبية والمراكز
االستكشافية للعلوم بوزارة التبية والتعليم،
ن
للدارسي وأساتذة مقرر
تمت زيارة علمية
ن
االستكشاف للعلوم
 ،Capstoneللمركز
ي
بمحافظة السويس ،حيث قام الطالب بجولة
ن
االستكشاف للتعرف عل إمكانياته
داخل المركز
ي
وكيفية االستفادة من أنشطته

طالب تربية ن
عي شمس ن يف زيارة للمدينة العلمية االستكشافية

ن
الفتياء بكلية التبية جامعة ن
عي
نظم قسم
شمس برعاية أ .د .حازم راشد عميد الكلية،
رحلة علمية إل المدينة العلمية االستكشافية
ب  ،FamilyParkوذلك لطالب القسم من
الفرق المختلفة لمرحلة البكالوريوس ،وتمت
ن
تغطية الجوانب العلمية يف مجال الفلك
والفضاء والكهرباء والمغناطيسية

طالب كلية الحقوق بجامعة ن
عي شمس ن يف زيارة إل المحكمة االقتصادية

ن
ن
عي
يف إطار خطة كلية الحقوق بجامعة
شمس لتنمية الجوانب العلمية للمقررات
الدراسية ،قام وفد من الكلية برفقة السيدة
سال سمت مدرس االقتصاد والمالية
الدكتورة ي
العامة بالكلية ،بزيارة إل المحكمة االقتصادية
ن
معال
بالقاهرة ،حيث كان يف استقبالهم
ي
المستشار صالح الدين أحمد رئيس المحكمة

نائب رئيس جامعة ن
عي شمس للتعليم والطالب يتفقد أعمال التطوير
ورفع الكفاءة بمطبعة الجامعة

تفقد أ .د .عبد الفتاح سعود نائب رئيس
ن
عي شمس لشئون التعليم
جامعة
والطالب ،أعمال التطوير ورفع الكفاءة
ن
بمطبعة الجامعة ،وذلك يف جولة رافقه
خاللها أ .د .يارس مجاهد األستاذ بكلية
الهندسة ومدير مركز االستشارات الهندسية
ن
وأمي الجامعة المساعد لشئون
بالجامعة
التعليم والطالب

ر
وزير التعليم العال يتفقد جناح جامعة ن
الدول
بالملتف
عي شمس
ي
ي
للجامعات والمنح إديوجيت

العلم
العال والبحث
تفقد وزير التعليم
ي
ي
ن
عي شمس بمعرض
جناح جامعة
ن
وتأت مشاركة الجامعة يف
«إديوجيت»،
ي
إطار حرصها عل عرض كل برامجها لطالب
الثانوية العامة ،وتقدم الجامعة حزمة
ن
تغط
والت
التامج
متمتة ومتنوعة من ر
ي
ي
ن
كافة التخصصات يف مختلف المجاالت بما
يسمح للطالب باختيار ما يناسبهم

نائب رئيس جامعة ن
عي شمس لشئون التعليم والطالب يتفقد جناح
ر
جامعة ن
الدول الجامعات
والملتف
عي شمس بالمعرض
ي
ي

تفقد األستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود
ن
عي شمس لشئون
نائب رئيس جامعة
ن
التعليم والطالب ،جناح جامعة عي شمس
ن
الدول للجامعات
يف المعرض والملتق
ي
والمنح والتدريب  ،EDUGATEوتشارك
ن ن
ن
بالتيت يف فعاليات
اع
ي
جامعة عي شمس كر ي
الدول ،والذي يقام تحت
والملتق
المعرض
ي
ي
العال
رعاية وزير التعليم
ي

عميد كلية الحقوق والوكالء يقومون بافتتاح معرض الكتاب

ن
صاف ،عميد الكلية الحقوق
قام أ .د .محمد
ي
الشافع ،وكيل الكلية لشئون
وأ .د .محمد
ي
ن
ياسي
التعليم والطالب واألستاذ الدكتور
الشاذل ،وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
ي
وتنمية البيئة بافتتاح معرض الكتاب القانوتن
ي
وذلك بساحة مدرج كلية الحقوق ،ويشمل
مجموعات متنوعة من الكتب القانونية.

ر
إقبال كبت عىل جناح جامعة ن
بالملتف EDUGATE
عي شمس
الدول للجامعات
ي

الدول
تتواصل فعاليات المعرض والملتق
ي
للجامعات والمنح والتدريب ( )EDUGATE
التوال ،والذي يقام تحت
عل
ي
لليوم الثالث ي
العلم
العال والبحث
رعاية وزير التعليم
ي
ي
خالل الفتة من  8إل  10مارس ،وتشارك
ن
بالتيت ،وتحت رعاية
اع
ي
فيه الجامعة كر ي
ن
ن
عي
المتيت رئيس جامعة
أ .د .محمود
ي
شمس

يشهد نجاح منقطع النظت لجناح جامعة  EDUGATE..ختام ر
ملتف
ن
ن
البالتين
اع
ي
عي شمس الر ي

ن
عي شمس بالملتق
شهد جناح جامعة
الدول للجامعات والمنح  EDUGATEعل
ي
ً
ً
مدار ثالثة أيام إقباال كبتا من الزوار من طالب
الشهادات الثانوية واألجنبية والمعادلة
ن
وذوي هم ،والذي شاركت الجامعة يف نسخته
ر
العارسة تحت رعاية أ.د .عبد الفتاح سعود
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب.

انطالق مهرجان قادرون عىل التحدي لذوي الهمم بآداب ن
عي شمس

انطلقت فعاليات مهرجان قادرون عل
التحدي ،بكلية اآلداب ،وتتضمن فعاليات
ن
المهرجان عدد من المسابقات يف مجاالت
ن
الديت  -إلقاء
متعددة منها الغناء -اإلنشاد
ي
الشعر  -الرسم  -األشغال اليدوية ،كما تتضمن
فعاليات اليوم ن
الثات والثالث للمهرجان دوري
ي
المعلومات ومسابقات رياضية ودية

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

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان ثقافات
الشعوب بجامعة ن
عي شمس ،وذلك تحت
ن
المتيت رئيس الجامعة،
رعاية أ .د .محمود
وأ .د .عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة
للتعليم والطالب وأ .د .أيمن صالح نائب
رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،
وأ .د .هشام تمراز نائب رئيس الجامعة
لخدمة المجتمع

