
 



 

 



 

  بمركز ندوة" لمصر  والسودان للسودان مصر : السودانية  المصرية العالقات

  "المستقبلية والدراسات األوسط  الشرق  بحوث

 

 األوسط  الشرق  بحوث  مركز  عقد  2022/2023  للعام  الثقافي  الموسم  فاعليات  إطار  في

 للسودان مصر:  السودانية المصرية العالقات" بعنوان ندوة  المستقبلية والدراسات

 غادة . د. أ الجامعة، رئيس المتيني،  محمود. د. أ رعاية تحت ،"لمصر والسودان

 .البيئة وتنمية تمعالمج لشئون الجامعة رئيس نائب فاروق،

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5212/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_egyptian-sudanese-relations-egypt-for-sudan-activity-7000048281753935872-uKIx?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594282577317138432
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5212


 

 الدماغية بالسكتة لإلصابة الخطر  بعوامل للتوعية ندوة الدماغية للسكتة العالمي  اليوم فى

 شمس عين جامعة الطب،  بكلية الوقاية وطرق 

 

 نائب فاروق غادة. د. أ شمس، عين جامعه رئيس الميتنى محمود. د. أ رعاية تحت

 باليوم   الطب  كلية  احتفاالت  وضمن  البيئه،  وتنميه  المجتمع  خدمه  لشئون  الجامعه  رئيس

  بالسكتة   لإلصابة  الخطر  عوامل  عن   التوعية)  بعنوان  ندوة  اقيم  الدماغية  للسكتة  العالمي

 (..منها  الوقاية وطرق الدماغية

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5213/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_on-world-stroke-day-a-symposium-to-raise-activity-7000048559882407936-9JSA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594282856343535617
https://www.instagram.com/p/CkpvJ_iojFK/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5213


 

 

 

 

 الريفية  للمرأة العالمي  باليوم تحتفل شمس عين آداب

 

 العالمي  باليوم  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  في  ممثلة  شمس  عين  جامعة  اآلداب  كلية  احتفلت

  مصر   في  الريفية  للمرأة األساسي  الدور: "    بعنوان  ندوة  إقامة  االحتفال  وتضمن  الريفية،  للمرأة

 للمرأة   القومي  المجلس  عضو  ذكي  حنان  المهندسة  فيها  حاضرت  المقطم  يروتار  مع  بالتعاون"  

 الجيزة  فرع

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-arts-celebrates-international-activity-7000048917170020352-O1N6?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594283212833886208
https://www.instagram.com/p/Ckp2JPno_Fq/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5218
https://www.asu.edu.eg/ar/5218/news/


  

 
 

 
 

 
 

 شمس عين  ببنات عليها وما لها ما  المصرية  األسرة في األبناء  تنشئة ندوة

 

 ، "عليها  وما  لها  ما  المصرية  األسرة  في   األبناء  تنشئة"   بعنوان  ندوة  البنات  بكلية  الطفل  تربية  قسم  أقام

 المصرية  الثقافة في المنتشرة القناعات على الضوء ألقت كما وأهدافها، التنشئة وممفه تناولت

 الحديثة  العلمية المكتشفات مواجهة في واختبارها لتمحيصها حاجة هناك  أصبحت التي والعربية

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-symposium-on-raising-children-in-the-egyptian-activity-7003797520468324352-z0UC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598031842707324928
https://www.instagram.com/p/Ckp3cEFoz59/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5223
https://www.asu.edu.eg/ar/5223/news/


  

  محاضرات أولى  يعقد المستقبلية والدراسات األوسط  الشرق وث بح مركز

 اآلداب  بكلية" والقانون السياسة أبجديات" التثقيفية الدورات

 
 أبجديات " التثقيفية  الدورات أولى المستقبلية والدراسات األوسط الشرق بحوث مركز عقد

  العريقة،  اآلداب كلية فةاستضا في 2022 نوفمبر 3 الموافق الخميس يوم" والقانون السياسة

  استهل  حيث المركز، ومدير الحقوق بكلية التدريس هيئة عضو العبد، حاتم /د فيها حاضر

 .القانون مفهوم بتعريف المحاضرة

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5246/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-middle-east-research-and-future-studies-activity-6996053741539872770-ICJU?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590288072805355520
https://www.instagram.com/p/Ckp95DXo8jz/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5246


  

 شمس عين بنوعية التدريب لوحدة  الندوات أولى انطالق 

 

  التدريب  خطة  فاعليات أولى شمس عين  جامعة النوعية التربية بكلية التدريب وحدة بدأت

 ،"والسلب  اإليجاب  بين  ميديا  والسوشيال  الموسيقي"  عنوان  تحت   بندوة  2022  نوفمبر  لشهر

  وكيفية  القلب، بدقات وعالقتها للموسيقي السليم التوظيف عن الندوة في إيمان. د تحدثت

 والحزن الفرح حاالت في توظيفها

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5268/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-the-first-seminars-for-the-activity-6996553837100609536-Xbjk?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590788140771708928
https://www.instagram.com/p/CksXu9xI97y/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5268


 

 شمس عين بنوعية  عمل  ورشة..  اإليثيلي  والكحول العطور  ضير حت

 
  عمل  ورشة شمس عين جامعة النوعية بيةالتر بكلية  التدريب وحدة أقامت

  كيفية حول  فيها نصار. د تحدث  ،"اإليثيلي والكحول العطور  تحضير" بعنوان

 الحين ذات وفي لسهولته مربح مشروع عمل في واستخدامها العطور تركيب

  لتركيب  فيديوهات عرض تم كما تكلفتها وعدم المكونات لبساطة مكلفًا ليس

 العطور
 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5276/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_preparation-of-perfumes-and-ethyl-alcohol-activity-7003799141516500993-u5Qi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590025939022647297
https://www.instagram.com/p/CkvOBCVoeoU/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5276


  

 

 بجامعة البيئية والبحوث العليا الدراسات  بكلية البيئة  وحماية  الحوكمة ندوة

 شمس عين

 

  الخارجية  والعالقات السياسات مدير البيئية، والبحوث العليا الدراسات كلية استضافت

 بعنوان ندوة في انجلترا في المستدامة والتنمية اإلدارة لمعهد التنفيذي الرئيس ونائب

 هذه  أن حيث الجانبين بين والشراكة التعاون سبل بحث وتم"  البيئة وحماية الحوكمة"

 عديدة مجاالت في الكلية ستدعم الشراكة

 
 

 

 
 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_governance-and-environmental-protection-activity-6996051762386243584-nkVa?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590286087024705536
https://www.instagram.com/p/CkvOclnIbmo/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5277
https://www.asu.edu.eg/ar/5277/news/


  

  محاضرات ثاني  يعقد يةالمستقبل والدراسات األوسط  الشرق بحوث  مركز

 اآلداب  بكلية  والقانون السياسة أبجديات

 
 ةالدور محاضرات ثاني المستقبلية والدراسات األوسط الشرق بحوث مركز عقد

 فيها وحاضرت اآلداب، كلية استضافة في" والقانون السياسة أبجديات" التثقيفية

 مدرس  الدين ولي كريم.ود الحقوق  بكلية العام القانون مدرس  عتلم شاهيناز.د

 وأنواعها الدولة أركان عتلم وتناولت الحقوق، بكلية العام القانون
 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5279/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-middle-east-research-and-future-studies-activity-6995715003869745152-sSvj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1589949326704267264
https://www.instagram.com/p/CkvORHcIvWs/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5279


 

  عين نوعية بتربية عمل ورشة..  بالحريق   الخاصة والسالمة األمن قواعد

 شمس

 
  األمن قواعد"  بعنوان عمل ورشة الكلية  عميد مصطفى السيد أسامة. د. أ افتتح

  خدمة  لشئون الكلية وكيل فرج أحمد محمد. د. أ بحضور" بالحريق الخاصة والسالمة

. د. أ العليا الدراسات لشئون الكلية لوكي  قدري مصطفى. د. أ البيئة وتنمية المجتمع

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل أنيس والء

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5315/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_fire-safety-and-security-rules-a-workshop-activity-6997557568353001472-fb8L?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1591791891934240771
https://www.instagram.com/p/ClBFIwaogV4/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5315


  

 شمس  عين بتربية  ندوة.. لألخضر اتحضر

 

 الشجرة.... المورينجا"  عن ندوة التربية بكلية الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا قسم نظم

 القيادة  تتبناه التي لألخضر التحول إلى والكلية الجامعة إدارة توجه ضوء في وذلك" المعجزة

  في  التوسع تشجيع في COP 27 المناخ مؤتمر وركائز مخرجات مع يتماشى والذي السياسية

 . األشجار زراعة

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5313/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_be-green-a-symposium-in-the-faculty-of-education-activity-6997556744381976576-2Eex?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1591791074284277760
https://www.instagram.com/p/ClBEr8FIQXC/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5313


  

 شمس  عين بتربية  ندوة..  اإليجابية القيم   وتنمية اكتساب

 
 عن  هامة ثقافية ندوة شمس عين جامعة التربية بكلية فرنسيةلا اللغة قسم نظم

 أكتسبها؟  وكيفية القيم مفهوم حول الندوة دارت اإليجابية، القيم وتنمية اكتساب

 القيم  تأصيل  نحو والكلية الجامعة إدارة توجهات ضوء في وذلك" تنميها؟  وكيف

 ي وصف كريم عال األستاذة فيها وحاضرت الطالب لدى اإليجابية

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5325/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_acquisition-and-development-of-positive-values-activity-6997554729371226112-gCr2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1591789063862104064
https://www.instagram.com/p/ClBNlHOoXdL/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5325


  

  عين بآداب  مجانية  عمل  ورشة.. للعربية التركية اللغة  من الترجمة مهارات

 شمس

 
 اللغة من  الترجمة مهارات" بعنوان  عمل ورشة اآلداب بكلية الخريجين متابعة وحدة نظمت

  الترجمة  بين الفرق وتضمنت وآدابها، الشرقية اللغات قسم لطالب" للعربية التركية

 المالحظات  المترجم، في توافرها الواجب المهارات الترجمة، أنواع والشفوية، التحريرية

 التتابعية  الترجمة في توافرها الواجب

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5338/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_translation-skills-from-turkish-to-arabic-activity-6998242370202873856-q_I9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1592476698238668802
https://www.instagram.com/p/ClLY93vIbCI/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5338


 

 

 

 
https://www.asu.edu.eg/cop27_ASU_Representation 



 

 حيوانيةل ا والثروة  المناخي التغير   مؤتمر تعقد  شمس عين زراعة

 
 الحيواني  جاإلنتا برنامج نظم الزراعة، على وأثارة العالم يشهده الذي المناخي التغير ظل في

  المؤتمر  الحيواني، والثروة المناخي التغير مؤتمر شمس عين جامعة الزراعة بكلية والداجني

  الزراعة  كلية عميد السيد جالل أحمد. د . وأ الجامعة، رئيس المتيني محمود. د.أ رعاية تحت

 . المؤتمر ورئيس

 
 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5219/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-agriculture-holds-a-conference-activity-7003809554874417152-2lks?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598043889960878080
https://www.instagram.com/p/Ckp2StOIoAS/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5219


  

 عين بجامعة ندوة..  المناخي العمل مسيرة الشيخ  شرم إلى  ستوكهولم من

 شمس

 
  لشئون  الجامعة رئيس  نائب شمس، عين جامعة  رئيس المتيني محمود. د. أ رعاية تحت

  رئيس ونائب والبحوث، العليا الدراسات لشئون الجامعة رئيس نائب والطالب، التعليم

 ستوكهولم   من)   ندوة  شمس  عين  بجامعة  أُقيم   البيئة،  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة

 (. المناخي العمل مسيرة الشيخ شرم يإل

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5226/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_from-stockholm-to-sharm-el-sheikh-the-march-activity-7003809885259755520-zOYA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598044182962397184
https://www.instagram.com/p/Ckp4aDoICyp/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5226


 

  الخضراء للمشروعات الوطنية المبادرة  مؤتمر في  يشارك الوزراء  رئيس

  بجامعة البيئية   والبحوث الدراسات كلية لمشروعات  الفت وحضور الذكية

 شمس عين

 
 الوزراء، مجلس رئيس مدبولي، مصطفى الدكتور شارك 

 حظيت وقد ،( الذكية الخضراء للمشروعات الوطنية المبادرة)  مؤتمر فعاليات في 

 تتولى  والتى - شمس عين بجامعة البيئية والبحوث الدراسات كلية مشروعات

 والسادة  الوزراء رئيس السيد من كبير باهتمام دنيا، سمير  نها الدكتور عمادتها

 .الحضور

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5241/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-prime-minister-participates-in-the-conference-activity-6996090090607271937-vIOc?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590324416814415872
https://www.instagram.com/p/Ckp9LY-IdJH/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5241


  

  جهودها على  لالطالع األخضر  اإلبداع  جناح لزيارة تدعو شمس عين جامعة

 خضراء  لجامعة التحول  في

 تدعوكم  أن  العالي،  التعليم  وزارة  رعاية  وتحت  المتيني  محمود.  د.  أ  برئاسة  شمس  عين  جامعة  يسر

  العالمي  المناخ مؤتمر فاعليات ضمن يقام الذي العالي التعليم لوزارة األخضر اإلبداع جناح لزيارة

COP27 شمس عين جامعة جلسة لحضور الجامعة تدعو كما الشيخ، شرم بمدينة المنعقد "Be 

Green .. " 

 

  

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5280/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-invites-to-visit-the-activity-6996562074197737473-WYxL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590796389105401856
https://www.instagram.com/p/CkxiLaooCms/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5280


 

  قمة فى الكربونية البصمة  حول جلسة  في  يشارك شمس عين جامعة  رئيس

 COP 27  المناخ

 ،(COP27  المناخ   قمة)  األطراف  الدول  مؤتمر   فاعليات  في  شمس  عين  جامعة  مشاركة  إطار  في

  محمود   الدكتور  األستاذ  شارك  ،  والسكان  الصحة  وزير  الغفار  عبد  خالد.  د.أ  ومشاركة  وبحضور

 من  الكربونية البصمة تقليل حول سانوفى شركة جلسة في شمس عين جامعة رئيس المتينى

 D-Carbon االفتراضى التطبيب خالل

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5281/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-participates-activity-6996565573308436480-k3_J?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598045179638087680
https://www.instagram.com/p/CkvOwQCIBsZ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5281


  

  شمس عين  جامعة معرض يتفقد العلمي   والبحث العالي  التعليم   وزير بالصور

  المناخ قمة) األطراف  الدول مؤتمر فاعليات ضمن األخضر اإلبداع بجناح 

COP27 ) 

 

  شمس  عين جامعة  معرض العلمي، والبحث العالي التعليم وزير عاشور أيمن . د.أ اليوم تفقد

 وذلك(COP27 المناخ قمة)  األطراف الدول مؤتمر فاعليات ضمن األخضر اإلبداع ،بجناح

 الجامعة  رئيس  نائب  بأعمال  القائم  فاروق  غادة.  د.أ  و  الجامعة  رئيس  المتيني  محمود.  د.أ  بحضور

 البيئة  تمعمجال خدمة لشئون

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_in-pictures-the-minister-of-higher-education-activity-6996563385492365312-fU3D?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590798022291918848
https://www.instagram.com/p/CkvOz0aIc82/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5282
https://www.asu.edu.eg/ar/5282/news/


  

 COP 27 مع بالتوازي  المناخ برودكاست  تقدم شمس عين هندسة... مرة ألول

 ٢٧ كوب مع بالتوازي المناخ برودكاست مرة الول شمس عين جامعة  سة،الهند كلية تقدم

Cop27  .الساعة  من  ٢٠٢٢  نوفمبر  ١١  و  ١٠  يومي  ساعة  ٢٤  لمده  حي  بث  سيكون  البرودكاست 

  روايات  صفر عنوان تحت البودكاست ياتي القاهرة، بتوقيت مساءا العاشرة حتي صباحا العاشرة

 ة حضري  مرونة اجل من  الرقمية المناخ

 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5283/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_for-the-first-time-the-faculty-of-engineering-activity-6996562577560358912-Mt9d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590797439430426624
https://www.instagram.com/p/CkvO8PIo6LT/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5283


 

  بكلية المناخية والتغيرات والمناخ  الطقس  بمخاطر  المبكر  اإلنذار بعنوان ندوة

 البنات

 
  المناخية  والتغيرات والمناخ الطقس بمخاطر المبكر اإلنذار بعنوان ندوة الجغرافيا قسم نظم

 عناصر لوصف عرض: الهامة المحاور من عدد سيادته عرض  عيسي محمود محمد. د.  أ

 المخاطر  من المتباينة االنواع إبراز والمستقبلي، الحالي التنبؤ لدراسة وتطرف الطقس

 للرياح السلبي والتأثير الجوية

 
 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-seminar-entitled-early-warning-of-weather-activity-6996565886379671552-xUBg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590800191329804310
https://www.instagram.com/p/CkxkEilIWUY/
https://www.asu.edu.eg/ar/5284/news/


 

 

  COP27  شمس عين جامعة:   األطراف  مؤتمر  خالل  المتيني  محمود. د  .أ

 الكربونية  البصمة  تقليل في  رائدة كانت

 

  البصمة  تقليل أن COP27 االطراف مؤتمر في الجامعة رئيس المتيني محمود. د. أ أكد

 وكانت   المجال،  هذا  في  رائدة  كانت  لجامعةا  أن  إلى  مشيرا  األهمية،  غاية  في  شيء  الكربونية

  موسع  بشكل الدراسة هذه نتائج لنشر ضرورة هناك أن وأضاف ،19 كوفيد وقت مستعدة

 . أكبر بشكل التجربة من االستفادة تتم حتى

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5289/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_prof-dr-mahmoud-el-meteini-during-cop27-activity-7003811711170285569-0i1c?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598046054985125888
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5289


 

 سانوفي  وشركة  شمس عين جامعة بين التعاون عن يتحدث  الغفار  عبد خالد.  د  .أ

 

  شمس  عين جامعة معرض في وجوده أثناء كلمة والسكان الصحة وزير الغفار عبد خالد. د. أ ألقى

 ،COP27  األطراف  مؤتمر  في  به  شاركت  الذي  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  األخضر  اإلبداع

 عين معةجا بجلسة المؤتمر في لمشاركتها باإلضافة المصرية، الشيخ شرم مدينة في أقيم الذي

 . جرين بي شمس

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5290/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_prof-dr-khaled-abdel-ghaffar-talks-about-activity-7003812064355889152-vhBw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598046506786836480
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5290


 

 

 

 

 المناخ  عن أغنية العالم تهدي شمس عين جامعة

 

  مصر  ورئاسة استضافة مع بالتزامن ،"المناخ " بعنوان أغنية شمس عين جامعة أنتجت

 اهتمام   وجاء  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  بقيادة  COP27  المناخ  قمة  األطراف  الدول  لمؤتمر

 بينها  من التي الجهود من العديد خالل من الهام الحدث هذا عن بالتعبير شمس عين جامعة

 أبنائها  مواهب إبراز على الجامعة حرص

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-presents-the-world-with-activity-6997556090456444928-7WVB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/ClBBwk1ItsI/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1591790416697126914
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5300
https://www.asu.edu.eg/ar/5300/news/


   

 
 

 
 

  االقتصادية  والتنمية طيط التخ  وزيرة السعيد، هالة /الدكتورة السيدة زيارة

  األطراف بمؤتمر الخضراء  المنطقة فى شمس عين جامعة  لجناح

 

  عين  جامعة لجناح بزيارة االقتصادية والتنمية التخطيط وزيرة السعيد، هالة الدكتورة قامت

 المبادرة"   حول  جلسة  في  شاركت  كما  cop27  األطراف  بمؤتمر  الخضراء   المنطقة  فى  شمس

  مؤتمر  فعاليات  هامش  على  وذلك"  مصر  محافظات  في  الذكية  الخضراء  للمشروعات  الوطنية

 ....الشيخ  بشرم COP27 المناخ تغير

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5305/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-visit-of-dr-hala-el-said-minister-of-activity-7003813312870137856-4RRl?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598047653426003968
https://www.youtube.com/shorts/Fqw43OGHPoo
https://www.facebook.com/watch/?v=507377361291748&ref=sharing


  

 

COP  المناخ  بمؤتمر  شمس عين جامعة مشاركة  

 

  يمكنكم  ،COP27 األطراف الدول مؤتمر فاعليات في  شمس عين جامعة مشاركة إطار  في

  جامعة   بمشاركة  الخاصة  ديوهاتوالفي  الصور  وجميع  وأنشطة  وفاعليات   أخبار  على  التعرف

  COP27 األطراف مؤتمر في شمس عين

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-participates-in-cop-activity-6997555779427819520-RoQx?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1591790109497692161
https://www.youtube.com/watch?v=CU7fMyokHWs
https://www.instagram.com/p/ClBDxnqIvLS/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%20COP27
https://www.asu.edu.eg/ar/5306/news/


  

COP27   تفقده أثناء العلمي  والبحث العالي  التعليم وزير  عاشور أيمن. د .أ  

األطراف  مؤتمر في  شمس عين جامعة جناح   

 

 يُقام  والذي  ،Cop27  المناخي  للتغير  المتحدة  األمم  اتفاقية  أطراف  مؤتمر  مصر  استضافة  إطار  في

 والبحث العالي التعليم وزير عاشور أيمن. د تفقد الشيخ، شرم بمدينة الجاري نوفمبر شهر خالل

 ..الخضراء المنطقة في شمس  عين جامعة جناح العلمي،

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5307/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_prof-dr-ayman-ashour-minister-of-higher-activity-7003813792463646721-s7wI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598048090493423616
https://www.youtube.com/shorts/T7D9K1fldro
https://www.facebook.com/watch/?v=925185455535609&ref=sharing


  

 خدمة لشئون الجامعة  رئيس نائب بعمل القائم  فاروق غادة الدكتورة األستاذة كلمة

 COP27  األطراف   بمؤتمر شمس عين جامعة  جلسة خالل  البيئة، وتنمية المجتمع

 

 بعدة  الشيخ شرم  بمدينة COP 27 المناخ قمة مؤتمر في  شمس  عين جامعة  شاركت

 بعمل  القائم  فاروق  غادة  الدكتورة  األستاذة  ألقت  ةالجامع  مشاركة  هامش  وعلى  مشروعات،

  عين  جامعة جلسة خالل كلمة البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الجامعة رئيس نائب

 ..COP27 األطراف بمؤتمر شمس

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5308/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-speech-of-prof-dr-ghada-farouk-acting-activity-7003814107518808064-IgPq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598048811556999178
https://www.youtube.com/shorts/Gf4HdSafPME
https://www.facebook.com/watch/?v=2269807406530323&ref=sharing/


 

COP27   جناح   تفقده أثناء   سويلم هاني  الدكتور  المائية  والموارد  الري  وزير   

األطراف  مؤتمر  في شمس عين جامعة  

 

  مؤتمر  في شمس عين جامعة جناح بتفقد والري  المائية الموارد وزير  سويلم هاني الدكتور قام

 على  المياه تحديات مع تتعامل  تطبيقية حلول  تقديم  في  العلمي البحث هميةأ عن أعرب حيث المناخ،

 وحدة  من العائد وتعظيم متطورة بطرق المياه إلدارة التكنولوجيا على واالعتماد العالمي، المستوى

 .المياه

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5309/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_minister-of-irrigation-and-water-resources-activity-7003815345413058560-VHL-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598049642251714560
https://www.youtube.com/watch?v=pkQmxoFtFTM
https://www.facebook.com/watch/?v=518750746559764&ref=sharing


  

COP 27  شمس  عين  جامعة جناح  تتفقد  البيئة  وزيرة فؤاد  ياسمين. د  

األطراف  بمؤتمر  

 

. د. أ رئاسة  تحت COP27 المناخ مؤتمر في المشاركة على شمس عين  جامعة  حرص إطار في

 األخضر، االبتكار جناح في" جرين بي" جلسة الجامعة أقامت الجامعة، رئيس المتيني، محمود

 ... البيئة وزيرة فؤاد، ياسمين. د تفقدته والذي

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5310/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_dr-yasmin-fouad-minister-of-environment-activity-7003815971329093632-dROT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598050269899722771
https://www.youtube.com/watch?v=PNkcs8-a1Ow
https://www.facebook.com/watch/?v=444783997608630&ref=sharing


  

  جلسة خالل  شمس عين جامعة رئيس ني،المتي محمود  الدكتور األستاذ كلمة

 COP27  األطراف بمؤتمر  الجامعة

 
  رئيس  المتيني محمود. د. أ بحضور  cop27 األطراف مؤتمر في شمس عين جامعة جلسة

  وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب بعمل القائم فاروق غادة. د. أ الجامعة،

 ... لالستدامة التميز مركز مدير العوضي أحمد والدكتور البيئة،

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5311/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-speech-of-prof-dr-mahmoud-el-meteini-activity-7003816298157649920-DL5y?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598050676709675009
https://www.youtube.com/watch?v=m-inAaZrZCw
https://www.facebook.com/watch/?v=3358621397736775&ref=sharing


  

COP27    المناخ قمة "   مشروع يستعرض شمس عين جامعة رئيس  

    األطراف الدول مؤتمر فاعليات ضمن" جرين بى شمس

 
  المناخ  قمة)  األطراف الدول مؤتمر فاعليات ضمن شمس عين جامعة مشاركة إطار في

COP27)،  القائم   فاروق  غادة.  د.أ  و   شمس  عين  جامعة  رئيس  المتيني  محمود.  د.أ  استعرض 

  للتحول  مستدامةال الجامعة مشروعات المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس  نائب بأعمال

 Shams Be Green" جرين بى  شمس" خضراء لجامعة

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5320/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-reviews-activity-7003816632154255360-PCG3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598050968662585344
https://www.instagram.com/p/ClBCeS-o6JT/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5304


 

(  المناخ  قمة)  COP27  جامعة بمعرض جولتهم   خالل  الوزراء من لفيف  

األطراف  الدول  مؤتمر فاعليات ضمن األخضر  اإلبداع  بجناح شمس نعي  

 
 مؤتمر   فاعليات  ضمن  العالي  التعليم  لوزارة  األخضر  اإلبداع  بجناح  شمس  عين  جامعة  معرض  شهد

  أجرت  حيث القمة فعاليات انطالق منذ الوزراء من عدد تفقد COP27 المناخ قمة ألطرافا الدول

  تفقدية  جولة البيئة  ووزيرة المائية والموارد الري ووزير االقتصادية والتنمية التخطيط وزيرة

 الجامعة جناح داخل

  

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5326/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-group-of-ministers-during-their-tour-of-activity-6997892484303319040-cIYZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1592126809763610625
https://www.instagram.com/p/ClBN4hAIMDL/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search?q=5326


  

  المناخ قانون بيوم تشارك شمس عين حقوق .. المناخ قمة هامش على

 المناخ  قانون ومبادرة كامبريدج  جامعة مع بالشراكة 2022  لعام والحوكمة

 2022 لعام والحوكمة المناخ قانون يوم تنظيم في شمس، عين بجامعة الحقوق كلية شاركت

 المناخ،  قمة هامش على وذلك وحوكمته، المناخ قانون  ومبادرة  كامبريدج جامعة مع بالشراكة

 100 من أكثر بمشاركة  بالتوازي جلسة 16و عامة جلسات أربع تضم عمل جلسة 20 وانعقدت

 وأكاديمية   قانونية مؤسسات من  خبير

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5327/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_on-the-sidelines-of-the-climate-summit-activity-6997892151598567425-UhRu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1592126476257984512
https://www.instagram.com/p/ClBOaQ-I16H/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5327


 

  جلسة رئاسة  في يشارك شمس عين جامعة  رئيس المتيني  محمود. د.أ

 المناخ  قمة  األطراف الدول  مؤتمر فاعليات ضمن  األسيسيكو

. د. أ و  والثقافة والعلوم التربية اإلسالمي العالم منظمة اإليسيسكو ةلمنظم  العام المدير ترأس

  واإلسالمي  العربي التراث لحماية األسيسيكو جلسة شمس عين جامعة رئيس المتيني محمود

 شأنها   من  التي  لألفكار  للوصول  والطالب  الباحثين  شباب  من  الحضور  بين  المحاكاة  جلسة  ودارت

 التراث على الحفاظ

 

 

 

 
 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_prof-dr-mahmoud-el-meteini-president-of-activity-7003817321861406720-1phy?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598051654959595552
https://www.youtube.com/watch?v=qXQcnvgWNfg
https://www.instagram.com/p/ClBOq9KI7Dc/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5328
https://www.asu.edu.eg/ar/5328/news/


  

COP27  شمس عين جامعة  لجناح زيارة في سيناء ومحافظ   المناخ  رائد

المناخ  قمة بفاعليات المشارك  

 األمم   اتفاقية  أطراف  لمؤتمر  المصرية  للرئاسة  المناخ  رائد  الدين  محيي  محمود  الدكتور  تفقد

 جنوب  محافظ فودة خالد واللواء المتحدة ملألم الخاص والمبعوث المناخي للتغير المتحدة

  مؤتمر  فاعليات ضمن األخضر اإلبداع بمعرض  المشارك شمس عين جامعة جناح سيناء،

 (COP27 المناخ قمة) األطراف الدول

 

 

 
 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5342/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-climate-pioneer-and-governor-of-sinai-activity-6998242145446895616-x1M5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1592476474195312640
https://www.instagram.com/p/ClLZpUZom8s/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5342


 



  

 شمس عين جامعة الصيدلة،  بكلية للمالبس خيري  معرض

 
  فاروق   غادة.  د.  أ  شمس،  عين  جامعه  رئيس  المتيني  شوقي  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت

 أماني . د. أ البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشؤون الجامعة رئيس نائب بعمل القائم

 البيئة  وتنمية المجتمع خدمه شؤون قطاع نظم الصيدلة، كليه عميد كامل أسامه

 ....يدلةالص لكلية السنوي الخيري المعرض

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-charity-exhibition-for-clothes-at-the-faculty-activity-7000047102462431232-l8jA/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594281397321142273
https://www.instagram.com/p/CkptvpxoEw9/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5210
https://www.asu.edu.eg/ar/5210/news/


 

 
 

 

 حياة=   دم قطرة الحياة هدية بعنوان شمس عين بعلوم بالدم للتبرع  حملة انطالق 

 

 الدم  بنك مع بالتعاون العلوم بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع ينظم

 هدية " عنوان تحت بالدم للتبرع حملة شمس عين جامعة بمستشفيات الرئيسي

  حتى   وستستمر  1/11/2022  ثاءالثال  يوم   الحملة  وانطلقت  ،"حياة=    دم  قطرة  الحياة

  بالكلية الطبي بالمركز فعالياتها وتقام ،3/11/2022 الخميس

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5217/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-a-blood-donation-campaign-in-activity-7000047421837725696-kXzk?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594281719510622208
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5217


  

 

 

 

 

 بالكلية  يالمجان الكتاب  معرض تفتتح شمس عين بنات عميد

 

 االفتتاح   وخالل  ت،البنا  بكلية   المجاني  الكتاب  معرض  البنات  كلية  عميدة  يوسف  أميرة.  د.  أ  افتتحت

  فئات   لكافة  متاحة  القراءة  تكون  حتى  المعرفي  الوعي  مستوى  وتعزيز  رفع  في  الكتاب  أهمية  أكدت

 عادة وتنمية  الكتب القتناء الجميع أمام الفرصة  إتاحة وهو الرئيسي الهدف يحقق بما المجتمع

 القراءة

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5294/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-girls-inaugurates-activity-7000047695595749376-KmW4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/Ck5dEI8ogfb/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594282028996128769
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5294


 

 شمس عين جامعة البنات  بكلية خيري  معرض

 
 بالتعاون للطالبات الخيري المعرض البنات بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

  وتنمية   المجتمع  خدمة   لشئون  الكلية  ووكيلة  الكلية،  عميدة  وافتتحت  لالستيراد،  اليت  مؤسسة  مع

 وحقائب   وأحذية  وأطفال  ورجالي  حريمي  مالبس   يضم  والذي  البنات  بكلية  الخيري  المعرض  البيئة

 . رمزية بأسعار

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5331/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-charity-exhibition-at-the-faculty-of-girls-activity-6997888559340793857-kd4s?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1592124379026317312
https://www.instagram.com/p/ClLUmIKIFGD/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5331


 



  

 

  مصر حي   رئيس مع التعاون سبل يبحث شمس عين جامعة التربية  كلية عميد

 للكلية  المجتمعي  الدور  لتعزيز الجديدة

 
 بالتعاون للطالبات الخيري المعرض البنات بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

  وتنمية   المجتمع  خدمة   لشئون  الكلية  ووكيلة  الكلية،  عميدة  وافتتحت  لالستيراد،  اليت  مؤسسة  مع

 وحقائب   وأحذية  وأطفال  ورجالي  حريمي  مالبس   يضم  والذي  البنات  بكلية  الخيري  المعرض  البيئة

 . رمزية بأسعار

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5244/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-education-discusses-activity-6996054728027574272-hX0h?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590289055086170113
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search?q=5244


 

 


