
 

 

 



 



 

ن شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي األول لمرحلة   آثار عي 

 البكالوريوس 

 

أعلن أ. د. ممدوح الدماطي عميد كلية اآلثار أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات برامجها الخمسة وهي 

اآلثار المرصية القديمة، اآلثار اإلسالمية، اآلثار اليونانية والرومانية، علوم اآلثار والحفائر، وإدارة المتاحف  

ونًيا. 2022/ 1/ 31يوموالمواقع األثرية   م، وتم رصد النتائج وإعالنها إلكتر

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3672/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3672
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492113905862299649
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-archeology-announces-the-results-activity-6897879291905085440-WTkR
https://www.instagram.com/p/CZtkzUujXw1/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ونية لالمتحانات الدولية  ن شمس تعلن تشغيل قاعاتها اإللكتر  ألسن عي 

 

ونية بنجاح، تحت رعاية   ن شمس، تفعيل نظام االمتحانات اإللكتر أعلنت كلية األلسن بجامعة عي 

، رئيس الجامعة، أ. د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم أ. د. محمود   ي
المتينن

والتقويم   القياس  وحدة  مدير  العال،  عبد  منن  د.  أ.  الكلية،  عميد  رشاد،  سلوى  د.  أ.  والطالب، 

 بالجامعة. 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3706/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3706
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493859938149584898
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_faculty-of-al-alsun-announces-the-operation-activity-6899625598625415168-7dWE
https://www.instagram.com/p/CZ6oQcaolLN/?utm_source=ig_web_copy_link


  

 

 

 

نامج  الدرجات  ورصد   التصحيح  من  االنتهاء  عن   التجارة  كلية  عميد   أعلن ن   المعتمدة  الساعات  لتر   باللغتي 

ية ن نامج  النجاح  نسبة  وبلغت  األول،  الدراسي   للفصل   والعربية  االنجلت   باللغة   المعتمدة  الساعات  لتر

ية ن نامج  العامة النجاح نسبة وبلغت%  98.9 االنجلت   %  99.7 العربية باللغة المعتمدة الساعات لتر

نامج   النجاح   نسبة   عن   اإلعالن  ن   المعتمدة   الساعات   بتر ية   باللغتي  ن   االنجلت 

ن   بتجارة   والعربية  األول   الدراسي   للفصل   شمس   عي   

https://www.asu.edu.eg/ar/3714/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3714
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493860580167454722
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_announcing-the-success-rate-of-the-credit-activity-6899626213657202688-oCkD
https://www.instagram.com/p/CZ6qA-ap83g/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

ن شمس   ة جوالة عي  بمهرجان الحرف الشعبية بأسوان مشاركة عشت   

 

ة  من  وفد   شارك ن   جامعة  جوالة  عشت    شمس   عي 

 القائد )   المرصية  للجامعات  الشعبية  الحرف  بمهرجان

ي   ،( المبدع
ة  وفد   مشاركة  وتأتر  بمهرجان   الجوالة  عشت 

(  المبدع  القائد )   المرصية  للجامعات  الشعبية  الحرف

  تحت   القادة  إعداد   معهد   ينظمه  والذي  بأسوان  المقام

 مرصية  جامعة 26 بمشاركة" بالدي خت  " شعار 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3674/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3674
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492121613218816001
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-participation-of-the-ain-shams-scouts-activity-6897887326505426944-QTii
https://www.instagram.com/p/CZtdi1ZDIib/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن   جامعة  ي   تشارك   شمس   عي 
طة   بعيد   الداخلية   وزارة   احتفاالت   فن الشر  

 

ي   بوفد   الجامعة  شاركت ي   كبت    طالتر
ي   االحتفالية  فن

  النر

طة  بعيد   الداخلية  وزارة  أقامتها   200  شارك  حيث  الشر

 أعضاء   ومن الجامعة، كليات  مختلف  من وطالبة طالبا 

ي   باإلضافة  المركزية،  مرص   أجل  من  أرسة
 كرة   لفريقر

ي   بالجامعة  الطائرة  والكرة  الخماسي   القدم
 األنشطة   فن

ي  والفاعليات
طة  باتحاد  أقيمت النر  الشر

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3677/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3677
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492118279049121793
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-participates-in-the-activity-6897883924555796480-COUs
https://www.instagram.com/p/CZteVkWjz1H/?utm_source=ig_web_copy_link


ي   يشاركون   الجامعات   طالب 
ون   القومي   المنتخب   تشجيع   فن بالكامت   

 

العالي    التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد  د.  أعلن 

سوف   ، العالي التعليم  وزارة  أن  العلمي  والبحث 

الجامعات  ترسل   طالب  من  ا 
ً
عدد تقالن  ن  طائرتي 

األمم  ي كأس 
نهات  لحضور  ون  الكامت  إل  المرصية 

األحد ا 
ً
غد له  المقرر  لتشجيع    6األفريقية  اير،  فتر

ي مباراته أمام المنتخب  
المنتخب القومي المرصي فن

 السنغالي 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3679/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3679
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492122086969651202
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-university-students-participate-in-cheering-activity-6897887726478458880-Q1c6
https://www.instagram.com/p/CZtftpPjtw6/?utm_source=ig_web_copy_link


  

فعاليات مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المرصية "خت  بالدي"  

ن شمس   بمشاركة جامعة عي 

 

تقريًرا     ، العالي التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد  د.   
تلقر

مقدًما من د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول 

الشعبية بالجامعات المرصية فعاليات مهرجان الحرف  

أسوان،   بمدينة  بالدي"  "خت   تحت شعار  ُعقد  الذي 

ة من   اك مع جامعة أسوان خالل الفتر   8وحنر    4باالشتر

اير بمشاركة   جامعة مرصية  20فتر

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3696/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3696
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492111104528592898
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_activities-of-the-folk-crafts-festival-in-activity-6897876739398475777-fS-Q
https://www.instagram.com/p/CZykNoxIC3F/?utm_source=ig_web_copy_link


ركة جوالة  ختام فعاليات مهرجان الحرف الشعبية بأسوان بمشا 

ن شمس   جامعة عي 

 

شمس    ن  عي  جامعة  جوالة  ة  عشت  من  وفد  شارك 

للجامعات المرصية )القائد بمهرجان الحرف الشعبية  

وفود  بتكريم  المهرجان  ختام  حفل  وبدأ  المبدع(، 

أبدع  ي 
النر المنتجات  وعرض  المشاركة  الجامعات 

ي تنفيذها 
ن فن طالب الجوالة بجميع الجامعة المشاركي 

عديدة   فنية  أعمال  وتضمنت  الفنية  الورش  ي 
فن

 ومتنوعة. 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3687/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3687
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492115922026471428
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-the-activities-of-the-folk-activity-6897881564664209408-pnaP
https://www.instagram.com/p/CZtw2K8DNnH/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

 

لشباب   األول  الدولي  الصداقة   
"ملتقر فعاليات  ي 

فن للمشاركة  شمس  ن  عي  جامعة  طالب  يستعد 

الطالب   ونادي  إدارة  تنظمه  والذي  اإلدارة  الجامعات"  مع  بالتعاون  المنصورة  بجامعة  الوافدين 

ين من  ن العامة لرعاية الطالب واتحاد الطالب جامعة المنصورة، ويتكون الوفد من الطالب المتمت 

ن والوافدين   المرصيي 

 

ي ملتقر الصداقة  
ن شمس للمشاركة فن استعداد طالب جامعة عي 

 الدولي األول لشباب الجامعات 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3683/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3683
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492117800537755653
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-students-prepare-to-activity-6897883441334206465-9GtB
https://www.instagram.com/p/CZthszsDG5T/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

ي فعاليات "ملتقر الصداقة  
يشارك طالب الجامعة فن

تنظمه  والذي  الجامعات"  لشباب  األول  الدولي 

الباسط   ف عبد  أرسر د.  أ.  برئاسة  المنصورة  جامعة 

ة من   ي الفتر
من   10إل    7رئيس جامعة المنصورة فن

ي المشارك بالملتقر   ، يرأس الوفد الطالتر اير الحالي فتر

ويت   األحمدي مدير إدارة الوافدين.. أ. د. شت 

 

ي ملتقر الصداقة الدولي األول لشباب  
ن شمس تشارك فن جامعة عي 

 الجامعات بالمنصورة 

 

 

 

https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492107845847990275
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-participates-in-the-activity-6897873480898224128-TZ96
https://www.instagram.com/p/CZwTC5uICDs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.asu.edu.eg/ar/3692/news


 

 

 

ي أيام فعاليات ملتقر الصداقة  
ي ثانن

ن شمس فن مشاركة جامعة عي 

 الدولي األول لشباب الجامعات 

اليوم   فعاليات  ي 
فن شمس  ن  عي  جامعة  وفد  شارك 

لشباب  األول  الدولي  الصداقة   
لملتقر ي 

الثاتن

ي  
جامعة المنصورة، وأقيم عىل الجامعات والمقام فن

محمد   السفت   فيها  حاضن  ندوة  الملتقر  هامش 

"القوة   بعنوان  األسبق  الخارجية  ووزير  ي  العراتر

السياسة   أدوات  إحدى  الثقافات  وحوار  الناعمة 

 الخارجية المرصية " 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3698/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3698
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492105969643442181
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-universitys-participation-in-the-activity-6897871603028619264-Zqm1
https://www.instagram.com/p/CZylIwsIzdt/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

ن شمس يطلق دورات تأهيلية لطالب  مركز تعليم الكبار ب  جامعة عي 

ي مجال محو األمية 
بية للعمل فن  كلية التر

تم انطالق مجموعة من الدورات التأهيلية لطالب 

مجال  ي 
فن للعمل  شمس  ن  عي  بجامعة  بية 

التر كلية 

ي ينظمها مركز تعليم الكبار بجامعة  
محو األمية، والنر

رعاية   تحت  بية،  التر مع كلية  بالتعاون  ن شمس  عي 

لخدمة  الجامعة  رئيس  ونائب  الجامعة،  رئيس 

للتعليم   الجامعة  رئيس  ونائب  والبيئة،  المجتمع 

 والطالب. 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3702/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3702
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492124667171196929
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-adult-education-center-at-ain-shams-university-activity-6897890303312031744-5gaU
https://www.instagram.com/p/CZy7JkvIla0/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس ينظم ملتقر التوظيف السنوي   مركز التوظيف بجامعة عي 

ي التاسع عشر من مارس القادم   2022لعام  
ي الجامعة فن لطالب وخريجر  

 

اف   ن تحت إرسر ي السنوي بالجامعة للطالب والخريجي 
يستعد مركز التوظيف لتنظيم الملتقر التوظيقن

ي  
فن ي 

التوظيقن الملتقر  تنظيم  سيتم  التوظيف،  مركز  مدير  فريد  أيمن  ،  2022مارس    19الدكتور/ 

ي مختلف المجاالت والتخصصات لجميع    50بحضور أكتر من  
كة يقدمون مجموعة من الفرص فن رسر

ن شمس  ي جامعة عي   طالب وخريجر

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3712/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3712
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493861298588864513
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-career-center-at-ain-shams-university-activity-6899627005164318720-X8sE
https://www.instagram.com/p/CZ_uu7fIbTE/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

لمرحلة البكالوريوس بنوعية    2أول فاعليات مسابقة نوعية تبتكر  

ن شمس   عي 

بية النوعية بالجامعة أول فاعليات   نظمت كلية التر

تبتكر   نوعية  من خالل جلسة    2مسابقة  وذلك   ،

المقدمة   االبتكارية  األفكار  ومناقشة  لعرض  مطولة 

لهم   الدعم  لتقديم  الطالب  قبل  من  للمسابقة 

حات للتطوير، بحضور أعضاء وحدة االبتكار   والمقتر

األعمال   رئيس  iHubوريادة  نائب  ي 
فن ن  المتمثلي   ،

 الوحدة . 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3690/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3690
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492109420737744902
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-first-activity-of-specific-education-activity-6897875048489984000-lpfD
https://www.instagram.com/p/CZwSp_tIOBd/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن   حصل طالب فريق كلية طب األسنان بجامعة عي 

العلمية  المسابقة  ي 
فن الثالث  المركز  عىلي  شمس 

ي   دتر إيدك  مؤتمر  بفاعليات  عىل    2022الملحقة 

د. مستوى   أ.  توجه  االستقبال  وخالل  العالم، 

ف  مشر و  الفريق  ألعضاء  بالشكر  ضياء  محمد 

اف عىل الفريق  الفريق د. خالد عادل لقيامه باإلرسر

 . ي  خالل رحلتهم لدتر

 

 

 

 

 

 

ي المسابقة  
ن شمس يحصلون عىل المركز الثالث فن طالب طب أسنان عي 

ي   العلمية الملحقة بمؤتمر إيدك دنر

https://www.asu.edu.eg/ar/3699/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3699
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492106270421225480
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-students-of-faculty-of-dentistry-get-activity-6897871981967208448-H4s6
https://www.instagram.com/p/CZyledQI4eG/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

كلية  عميد  ي 
صافن محمد  الدكتور  األستاذ  عقد 

الكلية   طالب  اتحاد  مجلس  مع   
ً
اجتماعا الحقوق، 

وكيل   ، الشافعي محمد  الدكتور  األستاذ  بحضور 

والطالب، لمناقشة عدد من الكلية لشئون التعليم  

ي تهم الطالب، من بينها عقد لقاء  
الموضوعات النر

للتعرف عىل   والطالب  والوكالء  العميد  ن  بي  مفتوح 

 مشكالتهم. 

 

 

 

 

 

 

ي بمجلس اتحاد طالب الكلية 
ن شمس يلتقر  عميد كلية الحقوق بجامعة عي 

https://www.asu.edu.eg/ar/3709/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3709
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493861817499762689
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-law-at-ain-shams-activity-6899627404466225152-U9eE
https://www.instagram.com/p/CZ6pM24oA4a/?utm_source=ig_web_copy_link


 

فعاليات   شمس  ن  عي  جامعة  اآلداب  بكلية  اختتمت 

ي اقيمت  
النر بإدارة رعاية الشباب  "بطولة الشطرنج" 

ة من   ي الفتر
اير الجاري خالل إجازة نصف   10  -  6فن فتر

ي ختام 
، وقد تم إعالن أسماء الفائزين فن العام الدراسي

حبيبة   وتنظيم  بحضور  البطولة  أقيمت  المسابقة، 

 ناض رئيسة االتحاد، ونائبتها مريم عادل. 

 

 

 

 

 

 

ن شمس   ختام بطولة الشطرنج بآداب عي 

https://www.asu.edu.eg/ar/3713/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3713
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1493862107221303299
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-the-chess-championship-activity-6899627815340257280-JU5N
https://www.instagram.com/p/CZ6qJlOo_Qu/?utm_source=ig_web_copy_link


 


