
   المؤتمراتأوال  
 

  

 وظيفتك واختار المهنية حياتك شّكل بعنوان بتجارة ندوة

لكلية لسوق العمل، في إطار حرص كلية التجارة على تأهيل طالب ا

 Shape Your أقامت الكلية ندوة بعنوان شكل حياتك المهنية

 Career تحت رعاية أ.د خالد قدرى عميد الكلية و أ.د يمن الحماقى ،

مدير مبادرة تكامل بالكلية، وبحضور أ.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون 

جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة   الدراسات العليا والبحوث و أ.د

 .ةالمجتمع وتنمية البيئة و د. نادية الشافعي مستشار الموارد البشري

 للمزيد
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التغذية السليمة وهشاشة العظام عند النساءكلية البنات تناقش    

 

ية قفي إطار الموسم الثقافي لكلية البنات جامعة عين شمس تحت رعاية ا.د ر

شلبي عميدة الكلية نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان 

"العادات الغذائية السليمة"، حيث افتتح ا.د مي حلمى الندوة، مؤكدة على 

اهتمام إدارة الكلية بعمل ندوات توعوية مختلفة حرصاً على تثقيف الطالبات 

 .تفي مختلف المجاال

 للمزيد
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 شمس عين بعلوم البيئية بالمخلفات عيةللتو ندوة

أقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بالتعاون مع معهد 
رها ثالدراسات والبحوث البيئية ندوة بعنوان "المواد والمخلفات الخطرة وأ

 ." ةعلى البيئ

ناقشت الندوة بداية وتاريخ اكتشاف وتسجيل أخطر المواد والمخلفات البيئية 
التي تؤثر على بيئة اإلنسان وحيواناته وأجنته أيضا، حيث أوضح ا.د طه 

عبد العظيم وكيل معهد البيئة ومحاضر الندوة أن اكتشاف تصنيفات المواد 
والتي يرجع تاريخها إلى عام  (love Canal)  ةالخطرة يرجع إلى حادث

حيث أراد "ويليام ت لف" إنشاء مدينة صناعية اعتماداً على توليد  1892
 هطاقة مائية باستغالل فرق منسوب الميا

 

 للمزيد
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 ينع نوعية بتربية"  والمأمول الواقع بين العربية الثقافة"  ندوة

  شمس

ضمن فاعليات اسبوع البيئة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس نظم 
قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية ندوة " الثقافة 

أماني حنفي عميدة الكلية أن  العربية بين الواقع والمأمول " وأوضحت ا.د
الندوة تستضيف ا.د. جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية لإلبداع الفكري 

والثقافي بفرنسا وعضو مجلس حي فرساي بفرنسا وعضو لجنة العالقات 
الخارجية بالمجلس القومي للمرأة وسفيرة النوايا الحسنة لحقوق المرأة 

 .سبباري

من نوفمبر، وتضمن  4وع البيئة بدأ منذ الجدير بالذكر أن انطالق اسب
العديد من الفاعليات واألنشطة الطالبية وورش العمل في األعمال الفنية 

والخزف وحملة" بسواعدنا ننظف كليتنا" ومعرض للتصوير الفني، تحت 
رعاية ا.د أماني حنفي وإشراف أ.د. وائل حمدي وكيل الكلية لشئون خدمة 

د. سالي شبل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب المجتمع وتنمية البيئة وا.
ومشاركة ا.د. أسامة السيد مصطفي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

  والبحوث

 للمزيد
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 شمس عين ببنات ندوة التكميلي والطب باألعشاب التداوي ندوة

تمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين نظم قطاع شئون خدمة المج
رقية شلبي عميدة الكلية ورئاسة وإشراف ا.د. مي   شمس تحت رعاية ا.د

حلمي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن فعاليات 
الموسم الثقافي للكلية ندوة "التداوي باألعشاب والطب التكميلي، حاضر 

سيد أستاذ الكيمياء الحيوية بالمركز القومي  د. عبدالباسط محمد  بها
 .ثللبحو

وأستهل د. عبد الباسط كلمته موضحاً أن الطب البديل بدا يلفت أنظار العالم 
حيث بدأ العالم في العودة إلى الطبيعة وخاصة أن طب  1965منذ 

األعراض، فبالتالي تحولت األمراض العادية إلى  يالكيماويات غالباً ما يشف
شيراً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي أعلن وجود م، ةأمراض مزمن

 .ةثالثة مليار نسمة يعانون من تداخل األدوية واألثار الجانبية السلبي

 للمزيد
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 المصري المعرفة بنك ورشة افتتاح

افتتح أ.د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون 
ورشة عمل حول  خالد قدري عميد كلية التجارة، الدراسات والبحوث و أ.د

 .بنك المعرفة المصري

وانطلقت اليوم أعمال الورشة التي تتواصل حتى يوم غد الثالثاء بحضور 
 .معةالفت من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجا

وقال أ.د عبد الناصر سنجاب في افتتاح الورشة إن االهتمام بالحصول على 
روافد المعرفة يزيداد يوما بعج آخر، ما يدل على حرص األستاذة على 

 .متابعة األبحاث سعيا للوصول إلى أرقى درجات العلم

 

 للمزيد  
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مؤتمر اإلعالن عن انطالق مشروع عن عالقة التدخين بالسيدات 

 الحوامل

افتتح اليوم أ.د. محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس 

مؤتمر اإلعالن عن انطالق مشروع عن عالقة التدخين بالسيدات 

الحوامل تحت عنوان " تطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية في 

المشورة للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق باإلقالع عن  مصر لتطبيق

التدخين وتجنب التدخين السلبي" والذي نظمه قسم طب المجتمع والبيئة 

 .ةبالتعاون مع قسم النساء والتوليد بالكلية وجامعة نيويورك األمريكي

  للمزيد 
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 التربية بكلية اإلنجليزية اللغة تطوير لمركز 35 الـ الدولي المؤتمر

تحت رعاية ا. د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس بدأت اليوم 
فاعليات المؤتمر الخامس والثالثون لمركز تطوير التعليم بكلية التربية 

جامعة عين شمس تحت عنوان التعليم األخضر اإلنجليزية والوعي البيئي 
 يفي العصر الرقم

ة لخدمة المجتمع حضر المؤتمر ا. د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامع
وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر وا. د ماجد أبو العينين عميد كلية التربية 

ونائب رئيس المؤتمر وا. د حازم راشد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية 
البيئة وا. د نجوى يونس مدير مركز تطوير اللغة اإلنجليزية ومقرر 

 ةالمؤتمر وا. سمير عثمان امين عام الجامع

 للمزيد  
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 شمس عين تربية بكلية األخضر التعليم مؤتمر افتتاح

. نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة افتتح ا.د

المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر ، المؤتمر الدولي الخامس 

تحت   بكلية التربية  والثالثون لمركز تطوير تدريس اللغة اإلنجليزية

عنوان " التعليم األخضر: االنجليزية والوعى البيئي في العصر الرقمي 

اجد أبو العينين عميد الكلية ونائب رئيس المؤتمر و م  "بحضور ا.د

ا.سمير عبد الناصر األمين العام للجامعة و ا.د. حازم راشد وكيل الكلية 

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. نجوى يونس مدير المركز 

ومقرر المؤتمر ولفيف من أساتذة الكلية والباحثين واألدباء والمهتمين 

 .ةليزيباللغة اإلنج

 للمزيد  
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 لصيدليا التعليم تطوير في المستقبلية التوجهات مؤتمر افتتاح
 شمس عين لصيدلة

افتتح ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون 

 ثاني لكلية الصيدلة بعنوانالدراسات العليا والبحوث المؤتمر الدولي ال

حت رعاية والذي يقام ت ،يالتوجهات المستقبلية في تطوير التعليم الصيدل

االستاذ الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي واألستاذ الدكتور عبد 

الوهاب عزت رئيس جامعه عين شمس واألستاذ الدكتور عبد الناصر 

دراسات العليا و البحوث وأستاذ بدوي سنجاب نائب رئيس الجامعة لل

العقاقير بكلية الصيدلة. وبرئاسة ا.د مها فاروق عبد الغني عميدة الكلية 

 .روا.د نادية حمدي سكرتير المؤتم

 للمزيد  
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 ثانيا اتفاقيات

 

 

 

 

 بحث سبل التعاون بين الجامعة وجامعة قوانغدونغ الصينية

استقبل أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون 

ا والبحوث و أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة الدراسات العلي

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، األستاذ الدكتور "شي ياو تشي" رئيس 

جامعة قوانغدونغ الصينية، وكالً من عميد كلية اللغة الصينية ومديرة 

مكتب التعاون الدولي بجامعة قوانغدونغ، وذلك بحضور أ.د. إسراء عبد 

ير مكتب التعاون الدولي بجامعة عين شمس ومدير كونفشيوس السيد مد

 .سعين شم

 للمزيد  
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 بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وروتاري القاهرة الجديدة

شهد قصر الزعفران مقر رئاسة جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون 
 .ةمشترك بين الجامعة وروتاري القاهرة الجديد

حيث وقع من الجامعة ا. د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون 
من جانب روتاري القاهرة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقام بالتوقيع 

 .ةفيفي جوهر رئيس روتاري القاهرة الجديد  ا.

سهيل حمزة   جاء ذلك بحضور ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، ا.
ا علي  امين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.

، مروة فاروق  الطرابلسي مساعد محافظ روتاري مصر الجديدة، ا.
أحمد محروس، ا. سامية أبو النجا أعضاء نادي روتاري القاهرة   ا.

 .الجديدة

 للمزيد  
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بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وشركة الصعيد للنقل 

 والسياحة

وقع أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة واللواء عادل جالل محمد رئيس مجلس إدارة شركة 

الصعيد للنقل والسياحة التابعة لوزارة قطاع األعمال العام بروتوكول تعاون 
يين مشترك لخدمة أعضاء المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وإدار

 .بوطال

شهد توقيع البروتوكول بمقر قصر الزعفران كالً من أ. سمير عبد الناصر 
أمين عام جامعة عين شمس و أ.د. طارق منصور وكيل خدمة المجتمع و 

  تنمية البيئة بكلية اآلداب و أ.د. هبه شاهين رئيس قسم اإلعالم

 للمزيد  
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 ينبع التربية وكلية األوسط الشرق بحوث مركز بين تعاون بروتوكول

 شمس

وقع مركز بحوث الشرق األوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين 

شمس بروتوكول تعاون مع كلية التربية بالجامعة وذلك بهدف تعزيز 

العالقات في المجال العلمي والفني والتعليمي والثقافي وتبادل الخبرات 

ية رفين وتفعيل األنشطة والروابط العلملالستفادة المشتركة من امكانية الط

 .يوالحوار الثقاف

 للمزيد  

 

 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

2018  نوفمبر  
 

 
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/128/news
http://www.asu.edu.eg/ar/128/news


   

 


