
   المؤتمراتأوال  
 

 

 

 المحاصيل لعلوم عشر الخامس الدولي المؤتمر يفتتح الزراعة وزير

 الزراعة بكلية الزراعية

 و األراضي واستصالح الزراعة وزير ستيت أبو الدين عز.د.ا افتتح

 يةوتنم المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب الحميد عبد نظمى. د.ا

 الزراعة بكلية المحاصيل لعلوم عشر الخامس الدولي المؤتمر البيئة

  شمس عين جامعة

 تابع موقع الجامعة 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

االول  العدد    
2018اكتوبر    8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

 

http://www.newportal.asu.edu.eg/ar/26/news
http://www.newportal.asu.edu.eg/ar/26/news


 

 

 المياه حول دولي مؤتمر عن يعلن األوسط الشرق بحوث مركز

 مؤتمر عقد عزمه المستقبلية والدراسات األوسط الشرق بحوث مركز أعلن

 خالل وذلك( والمستقبل الواقع) األوسط الشرق في المياه لقضايا سنوي دولي

 .2019 مارس 17 -16 من الفترة

 تابع موقع الجامعةللمزيد  

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

االول  العدد    
2018اكتوبر    8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

 



 

 

 شمس عين بجامعة للتدريب الثالثة المرحلة فتح المقبل أكتوبر

 لعاملينل التدريب لخطة الثالثة المرحلة المقبل أكتوبر من السابع في تبدأ

 مركز يقدمه الذي التدريبي البرنامج خالل من وذلك شمس، عين بجامعة

 .المالية لوزارة التابع الحكومية للخدمات العامة الهيئة تدريب

 تابع موقع الجامعة 

 

  النشرة االسبوعيه
الثق افيهادارة العالق ات    

االول  العدد    
2018اكتوبر    8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 



 ثانيا  االتف اقيات 

 

 

التعليم العالي والمجلس القومي لشئون توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة 

  اإلعاقة
كتور دستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي واليوقع غدا األ

المجلس القومي لشئون اإلعاقة بروتوكول  ىأشرف مرعى المشرف العام عل

 تعاون مشترك وذلك بقاعة عالء فايز بقصر الزعفران.

 تابع موقع الجامعةللمزيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

االول  العدد    
2018اكتوبر    8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

 



 

 

 ساتبمؤس التعليمية الفاعلية وتطوير دعم مشروع لتمويل اتفاق توقيع

 شمس عين بجامعة النوعية التربية لكلية SDEE3 العالي التعليم

 اذواألست شمس عين جامعة رئيس عزت الوهاب عبد الدكتور األستاذ وقع

 ويرتط مشروعات ادارة لوحدة التنفيذي المدير الخالق عبد هشام الدكتور

 اتفاق ليالعا التعليم وزير الغفار عبد خالد د. ا عن مفوضا العالي التعليم

 العالي التعليم بمؤسسات التعليمية الفاعلية وتطوير دعم مشروع تمويل

SDEE3 بالجامعة النوعية التربية لكلية . 

 موقع الجامعةتابع للمزيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

االول  العدد    
2018اكتوبر    8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

 



 

 

 مصر وبنك شمس عين جامعة بين مشترك تعاون بروتوكول

 والسيد شمس عين جامعة رئيس عزت الوهاب عبد. د.أ من كال وقع

 تعاون بروتوكول مصر، بنك إدارة مجلس رئيس األتربي محمد األستاذ

 والتحصيل الدفع خدمات لتفعيل اإلجراءات من عدد التخاذ مشترك

 .بالطالب الخاصة الدراسية والرسوم للمصروفات اإللكتروني

 تابع موقع الجامعةللمزيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

االول  العدد    
2018اكتوبر    8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 
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 التكنولوجيا واحة إلنشاء شمس عين بهندسة صيني مصري تعاون

 فعاليات اليوم صباح شمس عين جامعة رئيس عزت الوهاب عبد.د.أ شهد

 الشركات كبرى CRBC شركة مع تفاهم مذكرة الهندسة كلية توقيع

 يالت" اندماج" مبادرة تفعيل بهدف اإلنشاءات، مجال في العاملة الصينية

 يالهندس التعليم لربط الوزراء مجلس رئيس رعاية تحت الكلية أطلقتها

 .الصناعة مع العلمي والبحث

 تابع موقع الجامعةللمزيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

االول  العدد    
8201  اكتوبر  8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

 



 

 

 شمس عين بجامعة وآثارها الفيوم لتاريخ السابع الدولي المنتدى

مس والهيئة األلمانية للتبادل في إطار التعاون المشترك بين جامعة عين ش

والمعهد األلماني لآلثار بالقاهرة استضافت جامعة عين  DAAD العلمي

 شمس اليوم المنتدى الدولي السابع للتاريخ واآلثار والحضارة.

  وافتتح ا.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

 تابع موقع الجامعةللمزيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

االول  العدد    
8201  اكتوبر  8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 
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 عين بعلوم ندوة.. البيئة على وأثرها الخطرة والمخلفات المواد

 شمس

نظمت كلية العلوم جامعة عين شمس، بالتعاون مع معهد الدراسات 

والبحوث البيئية، ندوة تحت عنوان المواد والمخلفات الخطرة وأثرها على 

من فعاليات الموسم الثقافي للكلية، حيث افتتح ا.د. أشرف البيئة، وذلك ض

عبد المعطى الندوة مؤكدا على أهمية الحفاظ على البيئة بكل الطرق 

 اوالوسائل الممكن وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حمايتها والحفاظ عليه

 تابع موقع الجامعةللمزيد 

 

 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

االول  العدد    
8201  اكتوبر  8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

 

http://www.asu.edu.eg/ar/92/news
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 القومي واألمن اإلعالم" تناقش شمس عين جامعة التربية كلية

 المصري

افتتح ا.د. ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس ندوة 

"اإلعالم واألمن القومي المصري" وذلك ضمن فعاليات احتفال الكلية 

 ى شهودبذكرى انتصارات أكتوبر، حيث استضافت الندوة اللواء ناج

المستشار بمركز الدراسات االستراتيجية بأكاديمية ناصر وا.خالد سعد 

كبير المذيعين بالقناة األولى بالتلفزيون المصري، وزميل أكاديمية ناصر 

العسكرية العليا، وأدار الندوة ا.د. أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق 

 ةاألوسط والدراسات المستقبلي

 تابع موقع الجامعةللمزيد  

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

االول  العدد    
8201  اكتوبر  8  

 

 
عن تصدر  

شمس عين جامعة - االلكترونيه البوابة  

 قصر خلف – المفتوح التعليم مبنى

 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAMS.EDU.

EG 

 

[Dates and Times] 

[Dates and Times] 

 

 

http://www.asu.edu.eg/ar/88/news
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