
 

 

 



 



 

ين  ز  مجلس كلية الهندسة يكرم طالب الكلية المتمي 

 

كّرم مجلس كلية الهندسة بجلسته 

ن  م 2022أبريل  11المنعقدة يوم اإلثني 

ي عميد الكلية،  
برئاسة أ. د. عمر الحسينن

ي مسابقة الطالب  
ن
الطالب الفائزين ف

ن شمس   ن عىل مستوى جامعة عي  المثاليي 

وهم : الطالبة هنا مجدي محمد، الطالبة  

ي وتم تسليمهما هدى ،عمرو 
جابر القاضن

 شهادات تقدير من إدارة الكلية

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4175/news
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https://www.instagram.com/p/CczlldMopdW/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ز شمس يفوزون بالمركز   ي مسابقة طالب هندسة عي 
 real الثالث فز

life competition 2022 

 

ي 
ن
فاز طالب كلية الهندسة بالمركز الثالث ف

 real life competition 2022مسابقة 

وتهتم المسابقة بإدارة الطاقة وترشيد 

ي الموارد  
ن
استهالكها وإدارة المياه والتحكم ف

المائية وتعظيم االستخدام المفيد الفعال لها 

ي السكان،  
ن
ي للتأقلم مع الزيادة ف

وإدارة األراضن

 واختار الطالب موضوع ندرة المياه 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/4178/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4178
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1518146010207375360
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-engineering-students-win-third-activity-6923911676643672064-si07?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CczpjQSIu0L/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ق األوسط   ي عىل مستوى الشر
تكريم طلبة حقوق لفوزهم بالمركز الثانز

ي مسابقة محكمة أكسفورد الصورية 
 فز

 

ي رئيس الجامعة 
كرم أ. د. محمود المتينن

ن شمس  ن شمس طلبة حقوق عي  عي 

ق  ي عىل مستوى الشر
لفوزهم بالمركز الثانن

ي مسابقة محكمة أكسفورد  
ن
األوسط ف

الفتاح  الصورية، وشهد التكريم أ. د. عبد 

سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم 

ي عميد كلية  
ن
والطالب، وأ. د. محمد صاف

 الحقوق وأ. د. أحمد خليفة

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4184/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4184
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1518148204033937408
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_honoring-students-of-the-faculty-of-law-for-activity-6923913873519456256-9_rC?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CczyRsGIN2v/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ب وزير اإلسكان لشئون البنية األساسية يشهد اختتام فعاليات  نائ 

 الدفعة األوىل من تدريب طالب كلية الهندسة 

 

شارك نائب وزير اإلسكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية لشئون البنية  

ي فعاليات ورشة العمل الختامية  
ن
األساسية، ف

ي لطالب   نامج التدرينر للمرحلة األوىل من البر

ي  
ن شمس الذي يأن  كلية الهندسة جامعة عي 

ن الجهاز   ضمن أعمال بروتوكول التعاون بي 

ن بحوث  ب ومركز تمب  التنظيمي لمياه الشر

 المياه. 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4195/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4195
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523262827083223041
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-deputy-minister-of-housing-for-infrastructure-activity-6929028492533592064-N1je?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cc4xKY9oGo-/?utm_source=ig_web_copy_link


 



  

نامج "عاملة شغل"   ات تعريفية لير ز شمس ينظم محاضز مركز التوظيف بجامعة عي 

ز   كة بيبسكو وإنجاز مرص لتمكي  ودمج الطالبات و الخريجات فز سوق العمل لشر  

 

ن شمس   نظم مركز التوظيف بجامعة عي 

بالتعاون مع كلين  الهندسة والتجارة،  

كة   نامج عاملة شغل لشر ات تعريفية لبر محاضن

إنجاز مرص  بيبسكو بالتعاون مع مؤسسة 

ن الطالبات والخريجات الجدد من كلين    لتمكي 

الهندسة و التجارة بهدف تمكينهن لاللتحاق  

بالوظائف ذات الطابع الذكوري من خالل 

 برامج تدريبية 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/4180/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4180
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1518147404083744769
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ز شمس يحتفز باليوم العالمي للغة الصينية   كونفوشيوس جامعة عي 

 بالتعاون مع قسم اللغة الصينية بكلية األلسن 

 

ن شمس   أقام معهد كونفوشيوس جامعة عي 

احتفالية اليوم العالمي للغة الصينية 

بالتعاون مع قسم اللغة الصينية بكلية 

األلسن، وحرصن الفاعليات نخبة من أساتذة 

القسم وشارك األساتذة تجارب  هم الشخصية  

ي دراسة 
ن
اللغة الصينية مع طالب القسم ف

والحضور الكريم، كما شهد اليوم تقديم عدد 

 من الجوائز 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4183/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4183
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1518147899519127552
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https://www.instagram.com/p/CchgjfWoqEp/?utm_source=ig_web_copy_link


ز شمس   للمرة األوىل محاكاة مجلس كلية حقوق عي 

 

بكلية   Iclubنظم طالب رواد نوادي االبتكار  

اف مدير مكتب االبتكار  الحقوق تحت إشر

وريادة األعمال محاكاة لمجلس الكلية وذلك  

ي إطار توجه إدارة الكلية وسعيها الجاد  
ن
ف

اتيجية الوطنية  والمتسارع نحو إنفاذ االسب 

 2030للتنمية المستدامة، رؤية مرص 

ن أفراد    الكلية ومنتسبيها. ودعمها وتعزيزها بي 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4200/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4200
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523263755517317122
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_for-the-first-time-simulating-the-board-of-activity-6929029425028038657-LG_D?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cc43dnvIkSS/?utm_source=ig_web_copy_link




 

 

ز شمس   إفطار جماعي للدفعات المختلفة بصيدلة عي 

 

نظم اتحاد طالب كلية الصيدلة فعاليات   

ع للدفعات المختلفة داخل   إفطار ُمجمَّ

الكلية، وقد شهدت فعاليات اليوم تكريم  

لعدد من أعضاء هيئة التدريس لمشاركتهم  

ي 
ة مع الطالب وكذلك عدد من موظفن ن المتمب 

ين والطالب  ن مكتب رعاية الشباب المتمب 

ي مسابقات  
ن
ن عىل المراكز األوىل ف الحاصلي 

 الجامعة. 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4194/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4194
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523263463975682051
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_group-iftar-for-different-classes-of-the-activity-6929029118575394816-fbMh?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cc4wi0MIuxk/?utm_source=ig_web_copy_link


 

ز شمس عىل مالعب كلية التجارة ختام الدورة الرمضانية لج  امعة عي   

 

الرمضانية عىل مالعب كلية التجارة  ينظم قطاع شئون الطالب اليوم حفل ختام الدورة 

ا وفريق من أجل  ي نجوم شبر
ن فريف  ي منافسات كرة القدم بي 

ن
ن ف ن النهائيتي  حيث تقام المباراتي 

ن شمس مباراة كرة   ي جامعة عي  ، كما تنظم رابطة خريجر ن مرص ومنافسات تنس الطاولة بني 

ي الصقور والنمور 
ن فريف   قدم بي 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4210/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4210
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523264367231385601
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-ramadan-round-of-ain-shams-activity-6929030078227959808-f1nS?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 

ة عىل مشح كلية البنات   أوبريت الليلة الكبي 

قدم منتخب تمثيل الجامعة وفرقة الفنون  

ة عىل مشح كلية  الشعبية أوبريت الليلة الكبب 

ي نظمها 
البنات ضمن األمسية الرمضانية الن 

عبد الفتاح قطاع التعليم والطالب برئاسة أ.د  

سعود، االستعراضات من أداء فريق الفنون  

الشعبية ومنتخب تمثيل الجامعة؛ األوبريت  

ن   من تأليف الراحل صالح جاهي 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4213/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4213
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ي الكوري لبحث  
اث الثقافز ز شمس تستقبل رئيس جامعة الير جامعة عي 

ك   سبل التعاون المشير

ن شمس رئيس   استقبل قادة جامعة عي 

ي الكوري 
ن
اث الثقاف  Kimجامعة الب 

Yongmo  والوفد المرافق له، لبحث سبل

ي مجاالت األبحاث 
ن
ن ف ن الجانبي  التعاون بي 

اث   ي مجاالت الب 
ن
والتعاون األكاديمي ف

والحفاظ عليه إىل جانب مناقشة أوجه 

ي يمكن  
التعاون الدوىلي المختلفة الن 

ن التعا   ون فيهما. للمؤسستي 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4209/news
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