
 

 

 



 



 

ن شمس  للمرة األوىل امتحان البابل شيت بحقوق عي 

 

ي خطوات متسارعة من كلية الحقوق نحو 
ف 

تطوير أساليب ونظم االمتحانات، عىل نحو 
ي 

يحسن أساليب القياس والتقويم للطالب ف 
ظل االتجاه نحو تعزيز الحوكمة عقد 
ي بنظام االمتحانات  امتحان تجريب 
الموضوعية )البابل شيت( لمادة مبادئ 

لطالب الفرقة األوىل بالشعبتي   االقتصاد 
ية والفرنسية  اإلنجلي  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4219/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4219
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523754525806325760
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_for-the-first-time-bubble-sheet-exam-at-activity-6929520228984836096-XTsa?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 



 

ندوة تعريفية حول برنامج المبادرات الدولية والتبادالت الطالبية 
ن شمس  بجامعة بنسلفانيا بهندسة عي 

 

نظم مكتب التعاون الدوىلي بكلية الهندسة، 
نامج المبادرات الدولية  ندوة تعريفية لي 
والتبادالت الطالبية بجامعة بنسلفانيا، وتم 

امج والمبادرات الدولية بجامعة عرض  الي 
بنسلفانيا والموجهة لطالب مرحلة 
ي تهدف إىل زيادة التبادل  البكالوريوس والب 
ي واكتساب الطالب المزيد من  الطالب 

 المعارف. 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4222/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4222
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523752190929620992
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-introductory-seminar-at-the-faculty-of-activity-6929517897316737024-CLFR?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 

آداب تناقش رواية "نهاوند.. فتح الفتوح لبالد فارس" بحضور المؤلف 
 عالء عبد النعيم

 

قية بكلية  استضاف قسم اللغات الشر
اآلداب جامعة عي   شمس الكاتب والمؤلف 
ي د. عالء عبد النعيم لمناقشة روايته 

الرواب 
"نهاوند.. فتح الفتوح لبالد فارس" وللرد 
عىل استفسارات الحضور من أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة وطالب القسم، 

حمود المتيب  وذلك تحت رعاية أ. د. م
 رئيس الجامعة. 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4236/news
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523997001137938432
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-arts-discusses-the-novel-activity-6929762721554907136-5IjB?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CdaaDWOIE21/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

ن شمس ي للمالبس بصيدلة عي   معرض خي 

 

نظمت أرسة جودي بالكلية معرض الكساء 
ي السابع لها، والذي يهدف إىل  يم تقدالخي 

المالبس للطالب الغي  قادرين بهدف تحقيق 
التكافل االجتماعي بي   فئات المجتمع 
الجامعي وبي   جميع الطالب وإدخال روح 
البهجة وروح األلفة بي   الكلية وطالبها، 
ي رئيس  وذلك تحت رعاية أ. د. محمود المتيب 

 الجامعة

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4223/news
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1525808640053104640
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-charity-exhibition-for-clothing-at-the-activity-6931574387305238528-esba?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CdaJWH_IMOg/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ن شمس بية عي  ي بير
وعات الطالبية الثانن  معرض األنشطة والمشر

 

بية جامعةنظم قسم الكيمياء بكلية   الي 
وعات  عي   شمس معرض األنشطة والمشر

ي للعام الجامعي 
/ ٠٢٠٢الطالبية الثاب 

برحاب قسم الكيمياء بالكلية، وقد  ٠٢٠٠
حض  االفتتاح أ. د. حازم راشد عميد 
الكلية|، و أ. د. صفاء شحاتة وكيل الكلية 
لشئون تعليم والطالب، و أ. د. محمد 

 عباس رئيس قسم الكيمياء. 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4242/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4242
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1525808978344783873
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-second-exhibition-of-student-activities-activity-6931574736074223616-GR-J?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CchgjfWoqEp/?utm_source=ig_web_copy_link


 



  

ي مسابقة أفضل تصميم األشكال الصيدلية 
تكريم الطالب الفائزين فن

ن شمس  بصيدلة عي 

 

كرم طالب الفرقة النهائية ببكالوريوس 
ي مسابقة أفضل 

الصيدلة، الذين فازوا ف 
عرض تقديمي ومناقشة، وذلك خالل 
ي أقيمت ألفضل تصميم  المسابقة الب 

ة الطلباألشكال الصيدلية، كما تم تكريم 
ي المقرر وكذلك الهيئة المعاونة 

ين ف  المتمي  
فوا عىل الطالب، وقدمت الجوائز  الذين أرسر

 وفرص التدريب بالصيف. 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4224/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4224
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523755382220660736
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_honoring-the-winning-students-in-the-competition-activity-6929521081342902272-yElp?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CdaJlC0oEyA/?utm_source=ig_web_copy_link


 



 

ونية ن شمس تحويل دليل الطالب إىل الجودة إىل مادة إلكير بألسن عي   

 

قامت لجنة النشر واالستمرارية بوحدة الضمان والجودة بكلية األلسن بالتعاون مع اتحاد 
ي شكل مادة مسموعة ومرئية، وأكدت 

طالب الكلية بتحويل دليل الطالب إىل الجودة ف 
ي البيئة الجامعية بكافة أضالعها، 

لوصول لعميدة الكلية أن مفهوم الجودة حتمية غرسه ف 
حه  اىل الهدف المنشود من تطبيقه بعد رسر

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4235/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4235
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523758936348069888
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_converting-the-students-guide-to-quality-activity-6929524625273937920-JZYl?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CdaekMConsR/?utm_source=ig_web_copy_link


 

التابع  IIOEافتتاح المركز القومي المرصي للمعهد الدوىلي للتعلم عن بعد 
 لمنظمة اليونسكو

مة بي   المركز  اكة المي  ي إطار اتفاقية الشر
ف 

ي التعليم العاىلي تحت رعاية 
الدوىلي لالبتكار ف 

وجامعة عي   شمس،  منظمة اليونسكو 
استضافت جامعة عي   شمس عي  تقنية 
الفيديو كونفرانس فعاليات افتتاح المركز 
القومي المضي للمعهد الدوىلي للتعلم عن بعد 

 التابع لمنظمة اليونسكو

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4241/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4241
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1525809816618340355
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_inauguration-of-the-egyptian-national-center-activity-6931575586360303616-o4hA?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cdk2enEoc7Q/?utm_source=ig_web_copy_link


 



  

RSAكة ن شمس لشر ي بحاسبات عي 
انن  زيارة برنامج األمن السيير

ي مدير وحدة 
قامت د. ياسمي   عفيف 

كة   RSAالخريجي   بتنسيق زيارة ميدانية لشر
ك  ، واشي  ي

اب  مجيات األمن السيي  طالًبا  61لي 
، وقامت د. حنان  ي

اب  من برنامج األمن السيي 
اف عىل الزيارة وعقد لقاء مع   4يشي باإلرسر

كة وتعرف الطالب عىل  من ممثىلي الشر
ي األمن السيي  

ي محليا مجاالت العمل ف 
اب 

 ودوليا. 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4229/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4229
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523757540042960897
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-visit-of-the-cyber-security-program-at-activity-6929523293376888833-wPiI?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 


