
 



 

 



 

 شمس عين بأسنان مرة ألول  االمتياز لطالب توعوي  يوم

 

 بالجامعات( العام -الخاص) االمتياز ألطباء توعويا يوما شمس، عين بجامعة األسنان طب كلية نظمت

 يهدف  الذي  التوعوي  اليوم  هذا  مثل  بعقد  مرة  ألول  األسنان  طب  كلية  انفراد  غالي  رامي.  د.أ  وأكد  المصرية،

 العمل  لسوق تأهيلهم وكيفية وأقسامها الكلية من االستفادة بكيفية االمتياز طالب توعية إلى

  

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4956/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-awareness-day-for-internship-students-activity-6985370247864168448-CDP0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579604517313646592
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4956


 

  اليوم  احتفالية ضمن الوقاية  وطرق القلب بأمراض للتوعية شمس  عين  بطب محاضرة

 للقلب العالمي

 

  الطب  كلية نظمت للقلب، العالمي باليوم شمس عين  بجامعة والمستشفيات الطب كلية احتفالية إطار في

  لتوعية  المحاضرة فعاليات  وتهدف منها، الوقاية وطرق القلب بأمراض للتوعية  محاضرة بالجامعة

 منها   الوقاية وكيفية وأعراضها القلب بأمراض لها التابعة والكليات والجامعة الطب بكلية العاملين

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4957/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-lecture-at-the-faculty-of-medicine-to-raise-activity-6985369750818164736-AfKw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579604022327382016
https://www.instagram.com/p/CjC4MLgDPXE/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4957


 

 

 

 

 مبسطة بطريقة  الزراعة األطفال لتعليم شمس عين ببنات عمل ورشة

 

  بطريقة  الزراعة األطفال لتعليم عمل ورشة البنات، بكلية الجودة وقياس النبات إكثار نشاط أقام

 البيئات وأنواع البذور من الزراعة وكيفية النمو وأطوار الزراعة بأهمية وتعريفهم مبسطة 

 كأصيص  لتصلح  وتزيينها  البالستيكية  المخلفات  واستخدام  تدوير  إعادة  أهمية  وتوضيح  المختلفة

 .للنباتات

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-at-the-faculty-of-girls-to-teach-activity-6985371205918699520-mN7i?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579605473871155201
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4965
https://www.asu.edu.eg/ar/4965/news/


  

 
 

 
 

 
 

 الجدد  بالطالب للترحيب شمس  عين بطب مبادرة.. مستقبلك  ازرع

 

 ،"مستقبلك  ازرع"  مبادرة  الكلية  أطلقت  الطب،  بكلية  الجدد  بالطالب  الترحيبي  األسبوع  فعاليات  إطار  في

 ،2030  مصر  المستدامة  للتنمية  القومية  االستراتيجية  إطار  في"  لألخضر  اتحضر"  مبادرة  مع  تماشيا

 الشتالت   أماكن  في  بأسمائهم  عالمة  وإضافة  مختلفة  أماكن  في  شتلة  500  عدد  بزرع  الطلبة  يقوم  حيث

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_plant-your-future-an-initiative-at-the-faculty-activity-6991383910806900736-dM8b?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585618231011823625
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4971
https://www.asu.edu.eg/ar/4971/news/


  

 كريمة حياة مبادرة دعم في  البارز الجامعات دور لمناقشة طالبي  لقاء

 

  وتنمية   المجتمع  خدمة  شئون  قطاعي  نظم  شمس،  عين  بجامعة  الثقافي  الموسم  فعاليات  إطار  في

 مبادرة  دعم في البارز الجامعات دور" لمناقشة طالبي لقاء والطالب، التعليم وشئون البيئة،

 نائب  سعود الفتاح عبد. د. أ الجامعة، رئيس  المتيني محمود. د. أ برعاية وذلك ،"كريمة  حياة

 الجامعة  رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5002/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-student-meeting-to-discuss-the-prominent-activity-6991384327464861698-cdki?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585618671656964097
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5002


  

 الهمم  ذوي من الدرب  رفقاء تكرم شمس عين ألسن

 

 عميد رشاد سلوى. د. أ كّرمت ، شمس عين جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ رعاية تحت

 الدكتورة  وأوضحت  بالكلية،  الهمم  ذوي  من  المتميزين  الطالب  شمس  عين  جامعة  األلسن  كلية

 حتى  بداخلهم  اإليجابية  الطاقة  تعزيز  أجل  من  يأتي  الهمم  ذوي  األشخاص  دعم  أن  رشاد  سلوى

 .... للوطن مضافة  قيمة يصبحوا

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5014/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-alsun-honors-companions-of-activity-6987023636415025152-POot?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581257954933686273
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5014


 

 شمس  عين جامعة  الطب بكلية ندوة.. والمأمول الواقع بين  التلطيفية  الرعاية

 

 العالمي  باليوم  شمس  عين  جامعة  الطب  كلية  احتفال  إطار  في

 الرعاية  بعنوان ندوة الطب بكلية أقيمت التلطيفية، للرعاية

  محمود . د. أ برعاية وذلك والمأمول، الواقع بين التلطيفية

 القائم فاروق غادة. د. أ شمس، عين جامعة رئيس المتيني

  وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الجامعة  رئيس نائب بعمل

 البيئة 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5044/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_palliative-care-between-reality-and-aspiration-activity-6987094046921895937-rkFp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581328372537622529
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5044


  

 

  للصحة العالمي باليوم  تحتفي  شمس عين بجامعة والمستشفيات الطب كلية

 النفسية  باألمراض توعوية بمحاضرة النفسية

 

  محاضرة  بالجامعة الطب كلية نظمت ،"للجميع أولوية النفسية الصحة" شعار تحت

 شمس،  عين جامعة رئيس  المتيني محمود. د. أ رعاية تحت النفسية، باألمراض للتوعية

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

 الطب كلية عميد بأعمال القائم منصور أسامة. د

 
 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-medicine-and-hospitals-at-activity-6987036325380022272-kdmm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581270612500107264
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5053
https://www.asu.edu.eg/ar/5053/news/


 



  

  التغيرات ظل  في   خضراء لجامعة التحول نحو  شمس عين جامعة  جهود

 شمس عين بطب محاضرة.. الكربونية  والبصمة المناخية

 

  للتحول   الجامعة  جهود...الكربونية  البصمة ..  المناخية  التغيرات  بعنوان  محاضرة  الطب  كلية  نظمت

 بالجامعة، والمشروعات المنح ادارة مدير نائب  الرافعي نهى. د فيها حاضرت  خضراء، لجامعة

 الوطنية  المبادرة في الفعالة للمشاركة شمس عين الجامعة جهود ضمن المحاضرة تأتي

 الذكية  الخضراء للمشروعات

  

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4974/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-universitys-efforts-towards-transforming-activity-6991386637784002560-rlNR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585620927135580161
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4974


 

  ومحاضرة الجديد  الدراسي العام  الستقبال التربية كلية قطاعات استعدادات

 المناخية التغيرات عن

 

 المدني  والدفاع الكلية إدارة مع بالتعاون التربية بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع قام

 بالخدمات يتعلق ما كل مراجعة خالل من 2023-2022 الجديد الدراسي للعام باالستعدادات

 العرض وشاشات والمعامل والمدرجات الدراسية القاعات جاهزية حيث من بالكلية التعليمية

 الكلية  مباني  بجميع

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4976/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-preparations-of-the-sectors-of-the-faculty-activity-6991387238064369664-YsYB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585621646483853312
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4976


  

 الحقوق   بكلية والبيئية  المناخية  التغيرات عن عامة محاضرة

 

 االقتصاد  على وأثارها والمناخية البيئية التغيرات" عن عامة محاضرة الحقوق، كلية نظمت

  األسبق  االقتصاد قسم ورئيس أستاذ الصعيدي هللا عبد الدكتور األستاذ خاللها حاضر" الوطني

 الموارد  على المناخية  التغيرات وأثر بالبيئة المستدامة التنمية عالقة عن تحدث حيث بالكلية

 . والتنمية االقتصادية

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4985/news/
https://www.instagram.com/p/CjFvwDOIc9M/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-public-lecture-on-climate-and-environmental-activity-6987029492598771712-uSf2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581263811402641408
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4985


 

  التغيرات  ظل  في خضراء لجامعة التحول  بعنوان  شمس  عين بآثار محاضرة

 الكربونية   والبصمة المناخية

 

  اآلثار  كلية نظمت اآلثار، كلية عميد بعمل القائم وإشراف شمس عين جامعة رئيس رعاية تحت

  والبصمة   المناخية  التغيرات  ظل  في  خضراء لجامعة  التحول"  بعنوان  محاضرة  شمس،  عين  بجامعة

)  المناخ لتغير المتحدة األمم التفاقية األطراف مؤتمر لتنظيم االستعداد إطار  في ،وذلك"  الكربونية

COP27 ) 

  

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4993/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-lecture-at-the-faculty-of-archeology-ain-activity-6991388090112094208-WpRk?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585622417698918410
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4993


  

  المناخية  التغيرات بعنوان   شمس عين حاسبات لطالب عامة محاضرة

 خضراء  لجامعة التحول  في  الجامعة  وجهود الكربونية  والبصمة

 

  وحماية  معها والتكيف المناخية للتغيرات السلبية اآلثار من الحد في شمس عين جامعة بدور إيمانا  

  المناخية   التغيرات"    بعنوان  للطالب  عامة  محاضرة  والمعلومات  الحاسبات  كلية  نظمت  األرض،  كوكب

 .. الجامعة  رئيس  رعاية  تحت  وذلك  ،"  خضراء  لجامعة  التحول  في  الجامعة  وجهود  الكربونية  والبصمة

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4996/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-general-lecture-for-students-of-the-faculty-activity-6985369386735820800-0vF-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579603659029348353
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4996


 

 لجامعة التحول  نحو شمس عين  جامعة جهود ندوة وتوصيات فعاليات

 الكربونية  البصمة.. المناخية  التغيرات ظل في  خضراء 

 

. د.  أ  وبحضور  والطالب،  التعليم  لشئون  الكلية  ووكيل  اآلداب  كلية  عميد بأعمال  والقائم  الجامعة،  رئيس  رعاية  تحت

 التغيرات: "بعنوان محاضرة اآلداب كلية نظمت والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية  وكيلة مظلوم شيرين

 ". خضراء لجامعة للتحول الجامعة جهود.. الكربونية البصمة.. المناخية

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4997/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_events-and-recommendations-of-the-symposium-activity-6987022831976890368-9nWm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581257153070759936
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4997


  

  ندوة.. لألخضر للتحول الجامعة  وجهود الكربونية  والبصمة المناخي   التغير

 شمس  عين بزراعة

 
 ضمن تأتي أنها إلى مشيرا   الكربونية، والبصمة المناخي التغير  ندوة الزراعة، كلية عميد  جالل أحمد. د. أ افتتح

  مع بالتزامن وتأتي ،2030 مصر ورؤية المستدامة التنمية إطار في المجال هذا في شمس، عين جامعة جهود

 " . COP 27"  المناخية للتغيرات العالمية القمة الستضافة مصر استعداد

  

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5001/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-change-the-carbon-footprint-and-activity-6991390027574308865-WDwd/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585624401231241218
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5001


 

 جديدة محاضرة.. أكتوبر   وانتصارات..  الكربونية والبصمة المناخية   التغيرات

 للطفولة  العليا الدراسات بكلية

 
  وجهود  الكربونية، والبصمة المناخية التغيرات عن محاضرة للطفولة العليا الدراسات كلية نظمت

  األطفال، وثقافة اإلعالم  قسم  بمشاركة الجديدة أكتوبر وانتصارات خضراء لجامعة للتحول الجامعة

 إبراهيم زكريا الدكتور األستاذ بالندوة حاضر للكلية، والتوعوي التنموي الدور إطار في وذلك

 الدسوقي 

  

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5010/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-changes-and-the-carbon-footprint-activity-6987024221591756800-R_-g?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581258544254312450
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5010


  

 لجامعة للتحول  الجامعة جهود...  الكربونية البصمة...  المناخية   التغيرات

 بتمريض ندوة.. خضراء 

 للتحول  الجامعة جهود...  الكربونية البصمة... المناخية التغيرات" بعنوان ندوة  التمريض كلية نظمت

  البيئية   الزراعية  العلوم  بقسم  الحشرات  علم  مدرس  ثابت  آمال   الدكتورة  بالندوة  حاضر  ،"  خضراء  لجامعة

 2030 مصر  ورؤية  المستدامة التنمية  إطار في الندوة وتأتي البيئية، والبحوث الدراسات بكلية

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5011/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-change-the-carbon-footprint-activity-6987024562009870336-rL5g?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581258885222260736
https://www.instagram.com/p/CjFvh6ponKl/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5011


 

  جامعة إلى للتحول  الجامعة وجهود  الكربونية والبصمة المناخية   التغيرات

 شمس عين بتجارة ندوة.. خضراء 

  عميد   قدري  خالد  الدكتور  األستاذ  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتينى  محمود  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت

 للتحول   الجامعة  وجهود  الكربونية   والبصمة   المناخية  التغيرات"  بعنوان  ندوة  الكلية  نظمت  التجارة،  كلية

 . شمس عين جامعة التجارة لكلية والتنموي الخدمي الدور إطار في وذلك خضراء، جامعة إلى

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5015/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-change-the-carbon-footprint-and-activity-6987024810077765632-4A-0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581259099408211968
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5015


  

 لجامعة التحول  نحو شمس عين  جامعة جهود ندوة وتوصيات فعاليات

 المناخية  التغيرات ظل في  خضراء 

 

 والطالب، التعليم لشئون الكلية ووكيل األسنان طب  كلية وعميد شمس، عين جامعة رئيس رعاية تحت

 عين جامعة أسنان طب كلية نظمت والطالب، التدريس هيئة أعضاء السادة من مجموعة وبحضور

  لجامعة  للتحول الجامعة جهود ..  الكربونية البصمة.. المناخية التغيرات: " بعنوان محاضرة شمس

 " .خضراء

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_events-and-recommendations-of-the-symposium-activity-6987022831976890368-9nWm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581258244911030273
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5016
https://www.asu.edu.eg/ar/5016/news/


  

  الكربونية والبصمة المناخية التغيرات محاضرات سلسلة تواصل العلوم كلية

 خضراء  جامعة إلى  للتحول الجامعة وجهود 

  عامة   توعوية  ندوة  العلوم  كلية  نظمت  ،  خضراء  جامعة  إلى  التحول  في  شمس  عين  جامعة  لجهود  مواصلة

  محمد  أحمد جمال إيمان الدكتورة بالندوة وحاضر ،" الكربونية والبصمة المناخية التغيرات "  بعنوان

 .  شمس عين بجامعة لالستدامة التميز مركز وعضو العلوم بكلية النبات بقسم النباتية البيئة مدرس

 

 

  

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5022/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-science-continues-a-series-activity-6985367660171571200-5Vxm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579601944167215104
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5022


 

  عن لليونسكو اإلقليمي  المكتب  عمل ورشة في  تشارك  شمس عين آثار

 المناخ   وتغير   الثقافي  التراث

 

 كلية  شاركت اآلثار، كلية عميد بعمل القائم طنطاوي حسام. د. وأ شمس عين جامعة رئيس رعاية تحت

 والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  ينظمها  التي  العمل  بورشة  شمس  عين  جامعة  اآلثار

 .بالقاهرة  األمريكية الجامعة بمقر ،"المناخ  وتغير الثقافي التراث" عن( اليونسكو) والثقافة

 

 

https://www.instagram.com/p/Cjhrd3xofoI/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-archeology-participates-in-activity-6987098379491139584-d9L_?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579602304717950976
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5032
https://www.asu.edu.eg/ar/5032/news/


 

 

 بجامعة البيئية والبحوث العليا الدراسات بكلية  األخضر  التحول وحدة إدراج 

 مصر  في البيئي  القطاع في  الجمهورية رئيس  إنجازات ضمن شمس عين

 

  قبل  منصبه مهام الجمهورية  رئيس السيسي الفتاح  عبد الرئيس تولي منذ مصر في البيئة  ملف  شهد

  والعالمية،  اإلقليمية الساحة على البيئي المجال في مصر دور من زادت فارقة  عالمات سنوات، سبع

 لها  تطمح التي المستدامة التنمية  تحقيق في ودورها البيئة بقضايا السيسي الرئيس إليمان وذلك

 ... مصر

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5033/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_listing-the-green-transformation-unit-at-activity-6985376905625505792-lAT5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579611175578656768
https://www.instagram.com/p/Cjm1mv6oM7t/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5033


 

  بكلية ندوة.. خضراء لجامعة للتحول  الجامعة وجهود  الكربونية والبصمة المناخية   التغيرات

 للطفولة العليا الدراسات

 
 محاضرة  الكلية نظمت للطفولة، العليا الدراسات كلية عميد الجبالي هويدا. د. وأ الجامعة رئيس تحت

  وانتصارات   خضراء،  لجامعة  للتحول  الجامعة  وجهود  الكربونية،  والبصمة  المناخية  التغيرات  عن  توعوية

 .للكلية والتوعوي التنموي الدور إطار  في وذلك األطفال، وثقافة اإلعالم قسم بمشاركة أكتوبر

  

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5034/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-change-the-carbon-footprint-and-activity-6991412586118287361-UpfC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585646929781743618
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5034


 

 

 

 

  المناخية  التغيرات عن بندوة  الجديد للعام الثقافي  الموسم  تفتتح آداب

 الكربونية  والبصمة

 

  الكلية  وكيلة وإشراف  اآلداب، كلية عميد بأعمال والقائم شمس، عين جامعة  رئيس  رعاية تحت

 الجامعي  للعام للكلية الثقافي الموسم فعاليات أولى انطلقت والبحوث، العليا الدراسات لشئون

 العالمية  القمة ضوء في والحلول األسباب.. الكربونية والبصمة المناخية التغيرات بندوة الجديد

 cop 27 للمناخ

 

 

  

 

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-opens-the-cultural-season-activity-6985358355619852288-Em6m?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579592676558929920
https://www.instagram.com/p/CjnIOu6I4pl/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5040
https://www.asu.edu.eg/ar/5040/news/


   

 
 

 
 

  جامعة إلى للتحول  الجامعة وجهود  الكربونية والبصمة المناخية   التغيرات

 شمس عين بصيدلة ندوة.. خضراء 

 
 الجامعة  وجهود الكربونية والبصمة المناخية التغيرات عن ندوة شمس، عين جامعة الصيدلة كلية نظمت

  الزراعية  العلوم بقسم الحشرات علم مدرس ثابت آمال دكتور خاللها حاضر خضراء،  جامعة  إلى للتحول

 الكربونية  البصمة  مفهوم الندوة وتناولت شمس، عين بجامعة البيئة والبحوث الدراسات بكلية البيئة

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5045/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-changes-the-carbon-footprint-and-activity-6987094432965619712-LmuY?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581328761127325696
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5045


  

 شمس عين بجامعة المرأة دعم لوحدة مبادرة.. األخضر  والتحول المرأة

 المناخية  بالتغيرات الوعي لتنمية

 

  تبنت ،Cop27 الشيخ بشرم المناخية للتغيرات الدولي للمؤتمر مصر استضافة مع تزامنا  

 والتي ،" األخضر  والتحول المرأة"  مبادرة بالجامعة العنف ومناهضة المرأة دعم وحدة

 بالتأثيرات التدريس هيئة وعضوات بالجامعة والعامالت الطالبات وعي تنمية إلى تهدف

 .. المناخية للتغيرات السلبية

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5055/news/
https://www.instagram.com/p/Cjph7aIorH7/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_women-and-the-green-transformation-an-activity-6987094718580965376-7NjL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581329041130672130
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5055


  

 

  عين نوعية بتربية   المناخية التغيرات عن علمية ندوة.. أخضر  مناخ نحو 

 شمس

 
 ندوة  شمس عين بجامعة النوعية التربية  بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم

. د. أ رعاية تحت العام، لهذا التوالي على الثانية للمرة" أخضر مناخ نحو" بعنوان علمية

 لشئون الجامعة  رئيس نائب  بعمل القائم  فاروق غادة. د. أ الجامعة، رئيس المتيني  محمود 

   البيئة  وتنمية المجتمع خدمة

 

 
 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_towards-a-green-climate-a-scientific-symposium-activity-6987095355934838784-m8zJ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/CjpmqvSobLB/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581329676852948994
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5057
https://www.asu.edu.eg/ar/5057/news/


  

  التراث وحماية  المناخ  تغير تحديات  عمل بورشة تشارك  شمس عين آثار

 الثقافي 

 

  األمم  لمنظمة اإلقليمي المكتب نظمها التي المفتوحة والمناقشة العمل بورشة اآلثار كلية شاركت

 LCOY  المناخ  لتغير  للشباب  الدولي  المؤتمر  مع  بالتعاون  بمصر  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة

 االمريكية الجامعة استضافته الذي الثقافي التراث وحماية المناخ  تغير تحديات بعنوان 2022

 بالقاهرة

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5059/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-archeology-participates-in-activity-6987098379491139584-d9L_?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/CjpdJv3oWgJ/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581332695975530496
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5059


 

 شمس عين  ببنات ندوة..  الكربونية والبصمة المناخية   التغيرات

 

  والبصمة  المناخية التغيرات" بعنوان ندوة الثالث اليوم  في والطالب التعليم شئون قطاع نظم

  الفيزياء  مدرس  نوار  هاجر.  د.أ  الندوة  قدم  خضراء،  لجامعة  التحول  في  الدولة  وجهود"  الكربونية

 والبحوث  العليا  الدراسات  كلية  البيئة  األساسية  العلوم  قسم  اإللكتروني  التعلم  وحدة  ومدير  البيئية

 البيئية 

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5067/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-changes-and-carbon-footprint-a-symposium-activity-6991414515934334976-f-5J?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585648811942125568
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5067


  



 

  بكلية ندوة.. الرابع   الجيل وحروب والحاضر  الماضي بين ما أكتوبر  نصر

 شمس عين  جامعة التمريض

 
 والحاضر الماضي بين ما أكتوبر نصر"  بعنوان ندوة شمس عين بجامعة التمريض كلية نظمت

 وحرب  الدولي اإلرهاب مكافحة خبير صابر حاتم العميد فيها حاضر"  الرابع الجيل وحروب

  ترابط  ومدى المصري القومي األمن مفهوم فيها تناول الجامعي، األمن شئون  ومستشار المعلومات

 المسلحة القوات مع الشعب

  

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5020/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_october-victory-between-the-past-and-the-activity-6991382537746956288-wopW?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585616894782017536
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5020


  

 شمس عين جامعة  العلوم بكلية  ندوة.. المستقبل   إلى العبور ..   أكتوبر  نصر

 
 إلى  العبور.. أكتوبر نصر" بعنوان ندوة العلوم كلية عقدت المجيدة، أكتوبر حرب انتصار ذكرى في

 بالكلية   الحيوية  الكيمياء  بقسم  األستاذ  الغفار  عبد  الدين  بدر  الرحمن  عبد.  د.  أ  بالندوة  حاضر  المستقبل،

 االبتكار  وحدة  ومنسق الحشرات علم بقسم المدرس عدلي سعد إسالم. د المركزي، المعمل ومدير

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5023/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_october-victory-crossing-into-the-future-activity-6985369105738403840-TnLs?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579603380598902785
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5023


 

  بصيدلة ندوة.. المستفادة الدروس والحاضر…  الماضي  بين أكتوبر  حرب

 شمس عين

 

 الندوة بإلقاء قام" المستفادة الدروس…  والحاضر الماضي بين اكتوبر حرب" عن ندوة الصيدلة، كلية نظمت

 خالل سيادته وركز السابق، النواب مجلس وعضو والعسكري االستراتيجي المحلل - بخيت حمدي. ح. أ اللواء

 ... وطني  مصري ألي ملهمه وتعد النصر على المصري الجيش حفزت نقاط عدة على الندوة

 
 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5037/news/
https://www.instagram.com/p/CjnGQUBIS0U/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_october-war-between-the-past-and-the-present-activity-6985359708182208512-B5lL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579593993956229120
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5037


  

 العظيم  أكتوبر  لنصر 49  بالذكري تحتفي  شمس عين زراعة

 
 بهجت  محمد حرب أركان اللواء وبحضور المجيدة، أكتوبر لحرب 49 بالذكري احتفاال   ندوة الزراعة كلية أقامت

 بالكلية  المجتمع  خدمة لجنة وعضو الندوة منسق  المنزالوي دينا ودكتور  السابق، الوطني الدفاع كلية مدير فريد

 .التحرير روتاري بنادي البيئة لجنة ورئيس الوطن حماة حزب المهنيين وأمين

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5049/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-agriculture-ain-shams-university-activity-6987036936980869120-a1-r?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581271262395269123
https://www.instagram.com/p/Cj5IL_SIyRH/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5049


 

 شمس  عين بألسن ندوة .. والسالم الحرب بين ما سيناء تحرير 

 

  حرب   أركان  طيار  اللواء  فيها  حاضر  والسالم،  الحرب  بين  ما  سينا  تحرير  بعنوان  ندوة  األلسن  كلية  عقدت

  القانون   أستاذ  سالمة  أيمن.  د.  أ  الندوة  وأدارة  العليا،  العسكرية  ناصر  بأكاديمية  المستشار  الحلبي  هشـام.  د

 أكتوبر  بانتصارات الجامعة احتفاالت إطار في الندوة هذه وتأتي العام، الدولي

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5064/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-liberation-of-sinai-between-war-and-peace-activity-6987096457661042688-rYf5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581330777295683584
https://www.instagram.com/p/Cjpi9AsIo1n/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5064


  

 أكتوبر   النتصارات 49  بالذكرى تحتفل … شمس عين بنات

  االحتفالية   أقيمت  المجيد،  أكتوبر  نصر  ذكرى  احتفالية  البنات  بكلية  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  نظم

 العمليات   أجواء  وشرح"  إيالت  إلى  طريق"  فيلم  من  مقاطع  بعرض  الضيوف  وقام  البنات  كلية  مسرح  على

 واألساتذة الطالبات من والعديد وزوجاتهم الشهداء أبناء من عدد الحفل حضر بالنصر، احتفاال

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5066/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_faculty-of-girls-celebrates-the-49th-anniversary-activity-6991380788160159744-xrjB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585615030057410567
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5066


 



 

  تغير  لمواجهة األلماني  المصري الخبراء  حوار  تنظم شمس عين جامعة

  وزير نائب بمشاركة  مصر في  المتطرفة  والمناخية المائية  والظروف المناخ

 األلماني  العلمي والبحث  التعليم

  للجامعات  الممثلة المكاتب مع بالتعاون ، الثالثاء يوم ، شمس عين جامعة نظمت

  حوار " ماربورغ وجامعة التقنية  برلين وجامعة الحرة برلين جامعة" األلمانية

  المناخ  تغير لمواجهة واإلجراءات التحديات" بعنوان األلماني المصري الخبراء

 " ....ر مص في المتطرفة والمناخية  المائية والظروف

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5013/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-organizes-a-dialogue-activity-6987025553664937984-hTU0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581259872104230913
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5013


 



  

  العربية األكاديمية ومسؤول األلماني العلمي  والبحث التعليم  وزير نائب زيارة

 شمس عين  لصيدلة األلمانية

 

 ووفد  AGYA االلمانية  العربية األكاديمية عن والمسؤول األلماني العلمي والبحث التعليم وزير نائب قام

  الخبراء   حوار  هامش  على  وذلك  الصيدلة،  لكلية  بزيارة   األلماني  العالي  التعليم  وزارة   من  المستوى   رفيع

 المتطرفة  والظروف المناخ تغير لمواجهة واإلجراءات التحديات بعنوان األلماني المصري

 
 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-visit-of-the-german-deputy-minister-of-activity-6985364799769464833-7Kwk?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579598904961929217
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5021
https://www.asu.edu.eg/ar/5021/news/


  

  مصر أجل من وأسرة بالجامعة البيئة وتنمية المجتمع خدمة  قطاع زيارة

 للحرف " تراثنا" لمعرض المركزية

  المركزية  مصر أجل من وأسرة والطالب، التعليم وقطاع  البيئة، وتنمية المجتمع خدمة شؤون قطاع نظم

 الفعاليات  أهم  من  المعرض  ويعد  والتراثية،  اليدوية  للحرف "  تراثنا"    معرض  إلى  زيارة  شمس  عين  بجامعة

 اليدوية  الحرف في  والعاملين والصغيرة المتوسطة المشروعات بأصحاب الدولة اهتمام تعكس التي

 

 

  

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5071/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-visit-to-the-community-service-and-environmental-activity-6991360576287334402-fCCD?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585594876611133440
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5071


  

  عن شمس عين بطب  توعوية  محاضرة.. المفاصل  اللتهاب العالمي اليوم   في

 الوقاية وطرق  المرض

 
 ندوة  الكلية نظمت المفاصل، اللتهاب العالمي باليوم شمس، عين بجامعة الطب كلية احتفالية إطار في

  وطرق  المفاصل التهاب بمشاكل لها التابعة والكليات والجامعة الكلية في والعامل  للموظفين توعوية

 الطب لكلية الطبيعي والطب  الروماتيزم أستاذ فتحي سحر الدكتورة األستاذة خاللها حاضر الوقاية،

 

  

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_on-international-arthritis-day-an-awareness-activity-6991356170787524608-xlCu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585590417927585792
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5072
https://www.asu.edu.eg/ar/5072/news/


 

 


