


نجاح منقطع النظير 
لجنـــــاح جامعـــة عين شمــــس 

 EDUGATE في ختام ملتقى الجامعات والمنح 
ـــوع  ـــيد بالتن ـــمس ويش ـــن ش ـــة عي ـــاح جامع ـــد جن ـــي يتفق ـــم العال ـــر التعلي وزي

ـــتحدثة ـــات المس ـــية والتخصص ـــج الدراس ـــي البرام ف
 جامعـــة عيـــن شـــمس راعـــي بالتينـــي للنســـخة العاشـــرة مـــن الملتقـــى الدولـــي 

EDUGATE

وزيـــر  الغفـــار  عبـــد  خالـــد  د  أ.  تفقـــد 
العلمـــي  والبحـــث  العالـــي  التعليـــم 
 جنـــاح جامعـــة جامعـــة عيـــن شـــمس 
ـــي للجامعـــات  المشـــارك بالملتقـــى الدول
ـــاركت  ـــذي ش ـــت« ، وال ـــح » إيديوجي والمن
خاللـــه الجامعـــة كـــراع بالتينـــي تحـــت 

رعايـــة 
أ.د. محمـــود المتينـــي رئيـــس الجامعـــة 
و أ.د.عبـــد الفتـــاح ســـعود نائـــب رئيـــس 
والطـــالب  التعليـــم  لشـــؤون  الجامعـــة 

وإشـــراف 
التنفيـــذي  المديـــر  ســـمير  شـــهيرة  أ.د. 
لقطـــاع العالقـــات الدوليـــة و التعـــاون 

العـــال  عبـــد  منـــى  أ.د.  و  األكاديمـــي 
بالجامعـــة  التعليـــم  تطويـــر  إدارة  مديـــر 
وأشـــرف تنفيذيـــًا علـــى جنـــاح الجامعـــة 
التعريفيـــة  المـــادة  وإعـــداد  بالملتقـــى 
اإلدارة  عـــام  مديـــر  عطيفـــي  أ.ريهـــام 
الطـــالب. و  التعليـــم  لشـــؤون   العامـــة 

وخـــالل جولتـــه بجنـــاح جامعـــة عيـــن شـــمس 
ـــذي  ـــوع ال ـــار بالتن ـــد الغف ـــد عب ،أشـــاد أ.د. خال
تقدمـــه جامعـــة عيـــن شـــمس فـــي البرامـــج 
الدراســـية التـــي تلبـــي احتياجـــات ســـوق 
و  محليـــًا  متطلباتـــه  وتواكـــب  العمـــل 

دوليـــاً.



 أ.د. عبد الفتاح سعود خالل تفقده جناح الجامعة يؤكد:  
نحترم تاريخ جامعة عين شمس و طالبها ونقدم لهم أفضل البرامج الدراسية 

والخدمات.
نقدم حزمة متنوعة من البرامج تتجاوز 50 برنامجًا في مختلف التخصصات.

إقبال منقطع النظير على جناح جامعة عين شمس بالملتقى.

-  تمثيل جامعة عين 
شمس جاء مشرفًا

-  جامعة عين شمس 
األهلية ستشهد 

مجموعة متنوعة من 
البرامج البينية المواكبة 

 لسوق العمل.

https://www.facebook.com/OfficialPageASU/posts/2801899803436020
https://www.youtube.com/watch?v=v0V_vCZ4zHQ
https://www.asu.edu.eg/ar/sectors/std/780/news/vice-president-of-ain-shams-university-for-education-and-student-affairs-visits-ain-shams-university-pavilion-at-the-international-exhibition-and-forum-universities


خالل جولته داخل ملتقى الجامعات والمنح إيديوجيت
 ألتقى  أ.د. عبد الفتاح سعود 

ــم  ــة و ذويهـ ــة والمعادلـ ــة واألجنبيـ ــهادة الثانويـ ــالب الشـ ــن طـ ــدد مـ بعـ
ـــن  ـــم بحس ـــادة منه ـــط إش ـــمس ، وس ـــن ش ـــة عي ـــاح جامع ـــادي جن ـــن مرت م
التنظيـــم و كفـــاءة فريـــق التنظيـــم فـــي تعريفهـــم بمختلـــف البرامـــج 
الجديـــدة والمتميـــزة بنظـــام الســـاعات المعتمـــدة والتـــي تزيـــد عـــن 50 برنامًجـــا 
ـــات –  ـــا المعلوم ـــية وتكنولوجي ـــة – الهندس ـــات )الطبي ـــف التخصص ـــي مختل ف
العلميـــة والزراعيـــة – العلـــوم اإلنســـانية والتربويـــة واللغـــات والترجمـــة – 
العلـــوم التجاريـــة وعلـــوم اآلثـــار وغيرهـــا(، إلـــى جانـــب تعريفهـــم بالشـــراكات 
الدوليـــة التـــي تتيحهـــا تلـــك البرامـــج والتـــي يتـــم بموجبهـــا منـــح درجـــة 
علميـــة مزدوجـــة أو مشـــتركة لخريجـــي تلـــك البرامـــج مـــن جامعـــة عيـــن 

شـــمس و الجامعـــة األجنبيـــة المناظـــرة فـــي ذات التخصـــص.



ثالثة أيام من التميز 
لجناح جامعة عين شمس بمعرض

 »إيديوجيت«.
زوار المعرض يعيشون تجربة مميزة بتصفح 

QR code ينقلهم داخل عالم جامعة عين شمس 
 الفريد والمميز.

فريق كامل ومدرب من المنظمين لتلقي 
واإلجابة على كافة األسئلة واالستفسارات 

من رواد المعرض.

“

“



ل ا�لمعر�ض ول�ة �لبا�لصور �ل�ن دا�لض �لب

أ.د. هشام تمراز 
نائب رئيس الجامعة لشئون 
خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

خالل زيارته للجناح الجامعة



ل ا�لمعر�ض ول�ة �لبا�لصور �ل�ن دا�لض �لب



توضيحي  لشرح  سعود  الفتاح  عبد  أ.د.  استمع   
حول الماكينات الجديدة التي تم إضافتها للخدمة 
بالمطبعة و هي ماكينة ديجيتال ٤ ألوان وماكينة 

فصل ألوان وماكينة سولفان.

 تسهم الماكينات الجديدة في زيادة جودة وكفاءة 
 . القياسية  المعايير  أعلى  وفق  لتكون   المخرجات 

تفقد أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطالب ، 
 أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمطبعة الجامعة.

وذلك في جولة رافقه خاللها أ.د. ياسر مجاهد األستاذ بكلية الهندسة ومدير مركز االستشارات 
الهندسية بالجامعة و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطالب

 و أ٠مصطفى عطا مدير المطبعة..

https://www.facebook.com/OfficialPageASU/posts/2800610200231647
https://www.asu.edu.eg/ar/3905/news/the-vice-president-of-ain-shams-university-for-education-and-students-inspects-the-development-works-and-raise-the-efficiency-of-the-university-press


 CTP توفر الماكينات الوقت والجهد حيث تخفض ماكينة فصل األلوان
ساعات إنجاز المهام من ٧٢ ساعة إلى أقل من ساعتين و هو ما يوفر 

التكلفة أيضا وساعات استهالك الكهرباء بجانب جودة ودقة اإلنتاج.

الفتاح سعود على ضرورة  أ.د. عبد   شدد 
والسالمة  األمن  معايير  كافة  تطبيق 
و  المبنى  داخل  الحريق  أنظمة  ومراجعة 
كذلك تأمين المنشآت بكاميرات المراقبة 

وغيرها من وسائل األمن والحماية.

ــرورة  ــعود بضـ ــاح سـ ــد الفتـ ــه أ.د.عبـ  وجـ
عـــزل  أعمـــال  مـــن  اإلنتهـــاء  ســـرعة 
بشاشـــتين  المبنـــى  تزويـــد  و  األســـطح 
و  والســـالمة  األمـــن  تعليمـــات  لعـــرض 
ــاع ــة اإلتبـ ــادات واجبـ ــراءات أو إرشـ ــة إجـ  أيـ

و نبـــه لســـرعة اإلنتهـــاء مـــن دراســـة خطـــط 
مشـــيدًا  الهيكلـــة،  إعـــادة  و  التســـعير 
بالجهـــود المبذولـــة لخـــروج مطبوعـــات 

ــق. ــكل الالئـ ــة بالشـ الجامعـ



تحت رعاية
 أ.د. محمود المتيني
 رئيس جامعة عين شمس

 و
 أ.د. عبد الفتاح سعود 

نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب 

حصد طالب الجامعة ثالث ميداليات ذهبية 
وميدالية فضية أضيفت إلى رصيد جامعة 

عين شمس في منافسات األرجوميتر 
و الطائرة .

ــة  ــى بطولـ ــر فـ ــا نصـ ــة رنـ ــازت الطالبـ ــث فـ حيـ
المقامـــة  الصـــاالت(  )تجديـــف  األرجوميتـــر 
بالجامعـــة األمريكيـــة بميداليـــة ذهبيـــه فـــى 
ســـباق ٥٠٠م ، كمـــا فـــازت بميداليـــة فضيـــة 

فـــى ســـباق ١٠٠٠ م

https://www.facebook.com/OfficialPageASU/posts/2802799443346056
https://www.asu.edu.eg/ar/sectors/std/785/news/three-gold-medals-and-a-silver-medal-were-added-to-the-credit-of-ain-shams-university-in-the-egyptian-universities-championship


 كمـــا حصـــل  منتخـــب الجامعـــة للكـــرة الطائـــرة طلبـــة علـــى المركـــز األول 
والميداليـــة الذهبيـــة بعـــد فـــوزه علـــى منتخـــب جامعـــة أســـيوط بنتيجـــة ٣/٠

شمس  عين  جامعة  منتخب  حصل   
المركز  على  طالبات  الطائرة  للكرة 
األول والميدالية الذهبية  بعد فوزه  على 
 نظيره  من الجامعة  األلمانية بنتيجة  ٣ /٠  

https://www.asu.edu.eg/ar/sectors/std/785/news/three-gold-medals-and-a-silver-medal-were-added-to-the-credit-of-ain-shams-university-in-the-egyptian-universities-championship
https://www.facebook.com/OfficialPageASU/posts/2802799443346056


  يصعدان للدور النهائي
في بطولة الشهيد الرفاعي الـ49 

  وتأهل منتخب كرة السلة طالبات 
للدور النهائي

  بعد فوزه على منتخب  جامعة  بنها
 بنتيجة  ٤٣ /١١، 

وذلك خالل المنافسات التي أقيمت 
بالصالة المغطاة 

بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس 

تأهل منتخب الجامعة لكرة اليد طالبات للدور النهائي 
بعد فوزه على نظيره من األكاديمية العربية  بنتيجة ٤١ /٣٢

منتخبي الجامعة لكرة السلة و كرة اليد

https://www.asu.edu.eg/ar/3947/news/three-gold-medals-and-a-silver-medal-were-added-to-the-credit-of-ain-shams-university-in-the-egyptian-universities-championship
https://www.asu.edu.eg/ar/3947/news/three-gold-medals-and-a-silver-medal-were-added-to-the-credit-of-ain-shams-university-in-the-egyptian-universities-championship
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