
 

 

 



 



 

معرض حكاية ضوء لطالب الفرقة األوىل قسم تكنولوجيا التعليم بكلية 
بية النوعية  التر

 

بية  افتتح قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التر
النوعية معرًضا فوتوغرافيا بعنوان "حكاية 
ضوء "لطالب الفرقة األوىل، وذلك تحت 

عميد الكلية، وأ. د. رعاية أ. د. أسامة السيد 
والء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم 
والطالب، وأ. د. صفاء سيد رئيس القسم. 

ف.  اف أ. د. محمد فرج، م. حسام أشر  وإشر

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4430/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4430
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1538506038311366657
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-light-story-exhibition-for-first-year-activity-6944271702658822144-Lgje?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfBO2_Do_Qb/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن  Retoutch Gallery معرض بية نوعية عي  لقسم تكنولوجيا التعليم بتر
 شمس

 

ي  تحت رعاية األستاذ الدكتور محمود المتين 
رئيس جامعة عي   شمس واألستاذ الدكتور 
عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة 
لشئون التعليم والطالب، افتتح أ. د. أسامة 
بية النوعية بجامعة عي    السيد عميد كلية التر

 Retoutchشمس معرض بعنوان "

Gallery"  لطالب الفرقة الثانية بقسم
 كنولوجيا التعليم. ت

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4446/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4446
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1540050257895096321
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_retoutch-gallery-of-the-department-of-educational-activity-6945815874255618049-2aIP?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfJNEGrofSf/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس " بية نوعية عي  وعات تخرج قسم اإلعالم بتر  من اإلبداع" مشر
ً
يوما

 عىل مشح طلعت حرب

 

بية  بوي بكلية التر نظم قسم اإلعالم التر
النوعية جامعة عي   شمس فاعليات "يوًما من 
وعات التخرج  ي إطار مشر

اإلبداع" وذلك ف 
الرابعة من القسم بشعبتيه لطالب الفرقة 

والفنون  -)الصحافة واإلذاعة والتليفزيون
ي  المشحية(، وذلك برعاية أ. د. محمود المتين 

 رئيس الجامعة، أ. د. عبد الفتاح سعود. 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4448/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4448
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1540053513824247811
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-day-of-creativity-graduation-projects-activity-6945818741867708416-I3mQ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfJXkoPIvKj/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

ن شمس يفتتح الملتقر العلمي لقسم األثار اليونانية  عميد آثار عي 
 الرومانية

 

افتتح أ. د. ممدوح الدماطي عميد كلية اآلثار، الملتقر العلمي لقسم األثار اليونانية الرومانية 
بحضور أ. د. حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ومجلس القسم، 
وأساتذة القسم وأعضاء الهيئة المعاونة وطالب القسم، وقدم عميد الكلية التهنئة للطالب 

. بانتهاء العا  م الدراسي

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4431/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4431
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1538506344357044224
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-archeology-inaugurates-activity-6944272002698350592-ZMMG?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfBOkMpoD8U/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 فتح باب الحجز للدورات الصيفية لتعليم اللغة الصينية

 

يش معهد كونفوشيوس جامعة عي   شمس أن يعلن عن فتح باب الحجز للدورات 
، موعد 02/7/6266حنر  62/2/6266الصيفية لتعليم اللغة الصينية، وذلك اعتباًرا من 

تي   أسبوعًيا من  6266أكتوبر  8وحنر  6266يوليو  07من بدأ الدورات  بواقع محاض 
 الساعة الثالثة عرًصا وحنر الساعة السادسة مساًء. 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4461/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4461
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1541703076876353536
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_opening-the-door-for-reservations-in-the-activity-6947468739881684992-3Z4v?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfYiMXloU3W/?utm_source=ig_web_copy_link




ي 
يطانن ي التر

ن شمسالمركز الثقافن ي بقاعات للسن عي    يجر  اتتاار تجريير

 

ي بالقاهرة اختبار 
يطان  ي التر

أجرى المركز الثقاف 
ي  ونية تجرينر بقاعات االمتحانات اإللكتر

ي إطار االستعدادات النهائية 
بكلية األلسن، ف 

الستضافة االختبارات الرسمية للمركز 
ي قاعات الكلية، 

ي بالقاهرة ف 
يطان  ي التر

الثقاف 
ي رئيس  تحت رعاية أ. د. محمود المتين 

 الجامعة، أ. د. عبد الفتاح سعود. 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4440/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4440
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1539531199940542464
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-british-council-conducts-a-pilot-test-activity-6945296869514186752-1kFo?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfJC_FLoPph/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس ي بحقوق عي 
 تتام امتحانات الفصل الدراسي الثانن

 

امج الدراسية بالكلية  ي بكلية الحقوق لجميع التر
اختتمت امتحانات الفصل الدراسي الثان 

ي  نامج العرنر ، برنامج التعليم  -)التر نامج الفرنسي ي، التر نامج اإلنجلت   انتظام وانتساب، والتر
دبلوم(، وسيتم إعالن جميع النتائج عتر الموقع  00 -العلياالمفتوح، برنامج الدراسات 

ي أقرب وقت. 
ي ف 

ون   اإللكتر

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4449/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4449
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1540052664733646857
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-the-second-semester-exams-activity-6945818303147700224-P-4W?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfJXP31I9Zb/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

فوز قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجائزة لفضل تصميم رسوم متحركة 
لمرصيةمن وكالة الفضاء ا  

 

فاز قسم علوم االتصال واإلعالم بكلية اآلداب جامعة عي   شمس بجائزة أفضل تصميم رسوم 
وع  ي متحركة عن مشر ي مسابقة مبادرة كويكب مرص النر

"الرحلة"، والذي تمت المشاركة به ف 
ي مسابقة كويكب مرص كليات وأقسام اإلعالم 

ك ف  أطلقتها وكالة الفضاء المرصية، واشتر
 بالجامعات المرصية الحكومية والخاصة

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4454/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4454
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1541324608766447616
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-department-of-media-at-the-faculty-of-activity-6947090274384773122-puS8?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfTinQeoQ0w/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

ي لطالبها للعام الجامعي 
-0202كلية اآلثار تادل برنامج التدريب الصيقن

م0200  

 

ي 
بدأت كلية اآلثار تنفيذ خطة التدريب الصيق 

ي مرحلة البكالوريوس، 
لطالب برامج الكلية ف 

ي 
ي التدريبات الميدانية والزيارات العملية ف 

وتأنر
ي  ي التعليم والتعل إطار تبن 

م األساليب الحديثة ف 
وافساح المجال لألساليب غت  التقليدية 
وتعرف الطالب عىل طبيعة ست  العمل 

 بالمتاحف والمواقع األثرية

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4456/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4456
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1541325746010030081
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-archeology-begins-the-summer-activity-6947091407249494016--qw3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfTkVxmo0X6/?utm_source=ig_web_copy_link


  



ن  ي بطالب كلية التجارة الحاصلي 
ن شمس يلتقر رئيس جامعة عي 

شيكاغوا األمريكية عىل منحة  

 

التقر رئيس جامعة عي   شمس بحضور 
عميد كلية التجارة، وكيل الكلية لشئون 

العليا والبحوث ومنسق برنامج الدراسات 
التعاون بي   كل من جامعة شيكاغو وجامعة 
عي   شمس الطالب العائدين من منحة 

، كذلك 6260/6266شيكاغو خالل العام 
طالب الفائزين بالمنحة والمقرر سفرهم 

 6266/6262للعام الجامعي 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4462/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4462
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1541702384786833409
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-meets-activity-6947468057149673472-F7HG?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfYjSMdISp2/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس الستقاال الطالب الوافدين للعام الجامعي  استعداد جامعة عي 
0200/0202  

 

، رئيس الجامعة، استعدادها الستقبال  ي تعلن جامعة عي   شمس برئاسة أ.د. محمود المتين 
، مؤكدة 62/2/6266اعتباًرا من  6266/6262الطالب الوافدين من كل مكان للعام الجامعي 

ي 
امج ف  ة من التر  مختلف التخصصات العلمية واألدبية حسب أن كلياتها تحوي مجموعة متمت  

 الكلية المراد االلتحاق بها. 

 

         

https://www.asu.edu.eg/ar/4466/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4466
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1542104501527650304
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-prepares-to-receive-activity-6947870165652893696-9p4a?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfYl--vo4yl/?utm_source=ig_web_copy_link


 


