
 



 

 



 

 شمس عين  بأثار  محاضرة.. سيناء شمال العصور عبر  الشرقي   مصر مدخل

 

 الجامعي للعام الثقافي موسمه فعاليات والنقوش البردية الدراسات مركز استهل

  سيد .د خاللها تناول العصور عبر سيناء شمال آثار عن بمحاضرة 2022-2023

 الحفائر  بعثات  جهود  الوافي  بالشرح  الحفائر،  اآلثار  علوم  بقسم  المدرس  العليم  عبد

 اللولي وتل الطينة وتل والفرما هاونة تل  مثل  موقع من  أكثر في

 

 

 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5078/news/
https://www.instagram.com/p/ClLpSyooT7b/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-eastern-entrance-to-egypt-through-the-activity-6996590772330369024-u7Qn/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590825067713540096


 

 للحرف  تراثنا  معرض فاعليات يشهد اآلداب  بكلية  البيئة  وتنمية  المجتمع خدمة قطاع

 والتراثية  اليدوية

 

 من  الرابعة الدورة فاعليات اآلداب بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع وفد شهد

 تحت   الدولية  للمعارض  مصر  بمركز  يقام  والذي  والتراثية،  اليدوية  للحرف  تراثنا  معرض

 إطار  في إطار في وذلك الجمهورية، رئيس السيسى الفتاح عبد الرئيس فخامة رعاية

 التراثية  والحرف الفنون بإحياء الدولة اهتمام

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5122/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5122
https://www.instagram.com/p/Cj7ZhxxI3Sz/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-community-service-and-environmental-development-activity-6996591111964123136-ruej/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590825605435920384


 

 

 

 

 سيكولوجية  رؤية.. الواحد  اليوم  بهجة  بعنوان عمل ورشة

 

 النفس   على  قسم   مع  بالتعاون"  سيكولوجية  رؤية  -الواحد  اليوم  بهجة"   وانبعن  عمل  ورشة  أقيمت

 من  محاور عدة الورشة وتناولت بالقسم، المدرس إدريس الستار عبد صفاء. د وقدمها بالكلية،

  الذاتي  االهتمام جوانب لإلنسان، اإليجابية الرؤية اإلنسانية، الحياة في النفس علم دور أهمها

 البهجة  لتحقيق

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.instagram.com/p/CkF1WSMol1R/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1584509019150254080
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-entitled-the-joy-of-one-day-activity-6990274692171329536-4c1E/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5130/news/


  

 
 

 
 

 
 

  بمركز األطفال   لدى ADHD  االنتباه  وتشتت الحركة فرط  اضطراب  تقييم 

 التربية بكلية  النفسي  اإلرشاد

 
 مركز قرر االنتباه وتشتت  الحركة فرط اضطراب عن عام كل من  أكتوبر  شهر فى التوعية بمناسبة

  االنتباه وتشتت الحركة فرط اضطراب ذوي من األطفال حاالت استقبال  التربية بكلية النفسي اإلرشاد

ADHD ظهًرا 2 وحتى صباًحا 10 الساعة  من يوميًا وذلك لهم، ماتتقيي  عمل مع. 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5135
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1584514525944221696
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_assessment-of-attention-deficit-hyperactivity-activity-6990280169382924288-QntD/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5135/news/


  

  عن توعوية  بندوة العظام لهشاشة العالمي باليوم  تحتفل شمس عين طب

 الوقاية وطرق  رضالم

 
  ندوة   أمس  ُعقد  العظام،  لهشاشة  العالمي  باليوم  شمس  عين  بجامعة  الطب  كلية  احتفالية  إطار  في

 محمود . د. أ رعاية تحت وذلك بالكلية، البنهاوي بمدرج منه الوقاية وكيفية رضلمبا توعوية

 إدارة   مجلس  ورئيس   الطب  كلية  عميد  بعمل  القائم  منصور   أسامة.  د.  وأ  الجامعة،  رئيس  المتيني

 ..المستشفيات

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5145/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5145
https://www.instagram.com/p/CkIRljdoQzS/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585652066382397443
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-medicine-celebrates-the-world-activity-6991417748371202050-teug/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

 الثدي  لسرطان المبكر  الفحص  أهمية حول اآلثار  بكلية ندوة

 

  البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لقطاع التابعة المجتمع وخدمة البيئة مشروعات إدارة نظمت

  ندوة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢ الجامعي للعام الثقافي  برنامجها ضمن شمس عين جامعة اآلثار بكلية

. أ  رعاية  تحت   كوذل  بهية  مستشفى  مع  بالتعاون  الثدي  لسرطان  المبكر  الفحص  أهمية  بعنوان

 شمس  عين جامعة رئيس المتيني محمود. د

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5151/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5151
https://www.instagram.com/p/CkK6dizoxrP/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_seminar-at-the-faculty-of-archeology-on-the-activity-6994721556287381504-SHUw/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1588955878719655936


 

 شمس  عين بتربية الشريف  النبوي  بالمولد احتفااًل   تثقفية ندوة

 
 شمسللعام عين جامعة التربية لكلية الثقافي الموسم فعاليات انطالق مع

 . الجامعة،أ رئيس المتيني  محمود.د.أ رعاية وتحت ،٢٠٢٢/٢٠٢٣ الجامعي

 اللغة قسم نظم والطالب، للتعليم الجامعة رئيس نائب سعود الفتاح عبد. د

  .الشريف النبوي بالمولد احتفااًل  ندوة بالكلية اإلسالمية والدراسات العربية

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5152/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5152
https://www.instagram.com/p/CkK6ihQIMBr/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1588956674764984321
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-educational-symposium-in-celebration-of-activity-6994722357151977472-1S9V?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

 

" للذكاء بينيه ستانفورد مقياس دوره" النفسية  المقاييس  دورات أولي   ختام

 شمس  عين بجامعة للطفولة  العليا الدراسات بكلية

 
 شمس عين بجامعة للطفولة العليا الدراسات بكلية لألطفال النفسية  الدراسات قسم نظم

 بعنوان الخاصة االحتياجات وذوي العاديين لألطفال النفسية المقاييس دورات أولي

. د. أ الكلية، عميد الجبالي هويدا د.  أ رعاية تحت وذلك ،"للذكاء بينية  ستانفورد مقياس"

 المجتمع  لشئون الكلية وكيل كمال راندا

 
 

 

  

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5163
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1588958605168218112
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-the-first-courses-of-psychological-activity-6994724285416108033-fgV-/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5163/news/


  

 شمس عين  نوعية بتربية" التنمر عن ندوة" 

 

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

  البيئة،   وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  عةالجام  رئيس  نائب  الجامعة،  رئيس  رعايـة  تحت  ،"التنمر "

 ....الكلية وكالء السادة بحضور البيئة، وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الكلية ووكيل الكلية، عميد

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5172/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5172
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1588955082409668609
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-seminar-on-bullying-at-the-faculty-of-activity-6994720758245548034-9Dku/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

  الثقافي الموسم في  شمس عين  بجامعة  ندوة.. وعبر  دروس  الرسول مولد

 للجامعة

 

 ونشئ  قطاع  نظم  الشريف،  النبوي  بالمولد  واالحتفال  شمس  عين  لجامعة  الثقافي  الموسم  إطار  في

  دروس ..    الرسول  مولد"   بعنوان  ندوة  والطالب  التعليم  شئون  وقطاع  البيئة   وتنمية  المجتمع  خدمة

  نائب  سعود الفتاح عبد. د. أ الجامعة، رئيس  المتيني محمود . د. أ رعاية تحت وذلك ،"وعبر

 الجامعة  رئيس

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5186/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5186
https://www.instagram.com/p/Ckft2UXIZRR/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590314775933698
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-birth-of-the-prophet-lessons-and-through-activity-6996080450628685825-PZUq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

  شمس عين لصيدلة الثقافي الموسم ندوات  أولى..  العظام وهشاشة التغذية

 الجديد الدراسي  العام  في

 
  والتوعية   بالكلية،  الثقافي  النشاط  إلثراء  الثقافي   الموسم  بصيدلة  المجتمع  خدمة  شئون  قطاع  نظم

 سعيد  وفاء. د ألقتها ،"العظام وهشاشة التغذية" بعنوان ندواته أولى وكانت السليمة، بالتغذية

 الواجب  السليمة الغذائية العادات اخالله تناولت الرياضيين، وتغذية العالجية التغذية أخصائي

 اتباعها

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5187/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5187
https://www.instagram.com/p/Ckfuet8oipV/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590312870541406208
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_nutrition-and-osteoporosis-the-first-seminar-activity-6996078547949764608-DWGg/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

 شمس عين لراديو  السادس  الموسم انطالق 

 

  لجامعة   الرسمي  الراديو   وهو  شمس،  عين  جامعة  لراديو  الجديد  الموسم  ،"األحد"  اليوم  صباح  انطلق

 والخريجين  الطالب  من  الموهوبة  الشبابية  الكوادر  من  مجموعة  يقدمه  نتترإن  راديو  وهو  شمس  عين

  محمود . د. أ رعاية تحت وذلك اإلعالم، بمهنة العميق واإليمان الجارف بالشغف يتمتعون ممن

 ...المتيني

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5197/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5197
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590317789666951168
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-the-sixth-season-of-radio-ain-activity-6996083465800568832-sgpb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 



  

  تحرير ملحمة بعنوان  بندوة أكتوبر  لنصر  49 الـ بالذكرى تحتفل  آداب

 والقانونية  والسياسية العسكرية المعارك من عام 22..  سيناء

 
 والسياسية   العسكرية  المعارك  من  عام  22..  اءسين  تحرير  ملحمة:  بعنوان  ندوة  اآلداب  كلية  نظمت

  العسكرية،  ناصر بأكاديمية المستشار الحلبي هشام. د. ح. أ طيار اللواء فيها حاضر  والقانونية،

  وبعد  قبل السالم ومحاوالت ،1976 عام لسيناء  إسرائيل احتالل ألسباب تاريخيًا استعراًضا وقدم

 1973 حرب

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5080/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5080
https://www.instagram.com/p/Cjz2RlVIc7T/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590828315983589376
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-arts-celebrates-the-49th-anniversary-activity-6996594093615124480-wa1j?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

 المجيدة  أكتوبر بانتصارات الجامعة احتفاالت ضمن شمس عين  بتجارة ندوة

 
 والسياسية  العسكرية  المعارك  من  عام  22  أكتوبر  ملحمة  بعنوان  ثقافية  ندوة  التجارة  كلية  نظمت

 ناصر بأكاديمية مستشار الحلبي هشام الدكتور حرب أركان طيار لواء فيها حاضر والقانونية،

 المجلس  وعضو  شمس  عين  بجامعه  األوسط  الشرق  بحوث  مركز  إدارة  مجلس  وعضو  العسكرية

 الخارجية للشؤون المصري

 
 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5081/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5081
https://www.instagram.com/p/Cjz4uCCochw/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590828795799695360
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-seminar-in-the-faculty-of-business-as-part-activity-6996594474059476992-tTlz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

  الماضي  بين  اإلنجازات من سنوات أكتوبر   انتصارات حمةلم بعنوان ندوة

 البيئية   والبحوث الدراسات  بكلية والحاضر 

 
  اإلنجازات   من  سنوات  أكتوبر   انتصارات  ملحمة"  بعنوان  ندوة  يةالبيئ  والبحوث  العليا  الدراسات  كلية  نظمت

 الكرام  شهدائنا ألرواح وتقدير إجالل بتحية الكلية عميد دنيا نهى. د وتقدمت ،"والحاضر الماضي بين

 العظيم النصر هذا ليحققوا الزكية الطاهرة  بدمائهم وضحوا الصعاب عبروا الذين البررة؛

 
 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5102/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5102
https://www.instagram.com/p/Cj5DQbsowUQ/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1582082228892635136
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-symposium-entitled-the-epic-of-october-activity-6987847917973716992-TpQi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

 أكتوبر  حرب  انتصارات ذكرى  حول ندوة تعقد  شمس عين حقوق 

 

 األستاذ الندوة افتتح وقد المجيدة، أكتوبر حرب انتصارات بمناسبة ندوة الحقوق كلية عقدت

  وأهمية  المصري  القومي األمن مفهوم إلى سيادته وأشار الكلية عميد صافي محمد الدكتور

 ومحفًزا  دافًعا أكتوبر حرب انتصار ذكرى من مستلهمين واإليمان والعزيمة بالعلم تسلحلا

 والتقدم  النجاح لتحقيق

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5114/news/
https://www.instagram.com/p/Cj5II6lIiSl/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-law-holds-a-symposium-on-the-activity-6990277135701565440-KOmu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1584511458083147776
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5114


  

 ةالمجيد أكتوبر  انتصارات بذكرى  تحتفل   شمس عين زراعة

  ندوة  زراعة،لا كلية  عقدت المجيدة، أكتوبر النتصارات 49 ال بالذكرى الجامعة احتفاالت إطار في

  سابقاً  الحربية المخابرات مدير شهود ناجي حرب أركان اللواء فيها حاضر أكتوبر حرب عن

  المخابرات  مدير  شهود ناجي حرب أركان اللواء بحضور العسكرية، ناصر  بأكاديمية والمستشار

 سابقاً  الحربية

 

 

 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5115/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5115
https://www.instagram.com/p/Cj5IL_SIyRH/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590829695733444610
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-agriculture-celebrates-the-activity-6988141036111867904-r3MB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

  بذكرى الجامعة  احتفاالت إطار  في شمس عين بطب ندوة..  النصر ميالد

 أكتوبر  انتصارات

  ميالد ) بعنوان ندوة شمس عين جامعة طب بكلية البيئة وتنمية  المجتمع خدمة قطاع نظم

  أكاديمية  الوطني الدفاع كلية زميل الجمال محمد أسامة مهندس دكتور اللواء وألقى ،(النصر

 على  قضت التي  مصر جيش بطوالت عن خاللها تحدث التي الندوة العليا العسكرية ناصر

 ( يقهر ال الذي الجيش) ئيلراإس أسطورة

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5116/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5116
https://www.instagram.com/p/Cj5IPbFoO36/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590830063574208513
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-birth-of-victorya-symposium-in-the-activity-6990277495677706240-sGJe?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

  الوطن  لتنمية مسارات... والحاضر الماضي  بين أكتوبر حرب  بعنوان ندوة

 شمس عين بتربية

 
 واالجتماع الفلسفة قسم مع بالتعاون الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا قسم نظم

 لتنمية  مسارات... رحاضوال الماضي  بين أكتوبر حرب بعنوان ندوة التربية، بكلية

 التدريس  هيئة  أعضاء  من  كبيرة  وكوكبة  الكلية  طالب  كافة  من  كثيف  حضور  في  الوطن

 السالم عبد محمد. د.أ الحوار أدار وقد بالكلية،

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5120
https://www.instagram.com/p/Cj7YuPjobCV/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1584511272007401472
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-symposium-entitled-october-war-between-activity-6990276945598902272-Uxk0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5120/news/


  

 شمس عين بآثار  ندوة..  وأكتوبر االستنزاف  حربي   في  المصرية  البحرية 

  أكتوبر،  حرب انتصارات بمناسبة المصري البحري الصالون مع بالتعاون وةدن اآلثار كلية نظمت

 مهاب  الفريق  فيها   تحدث  ،"وأكتوبر  االستنزاف  حربي  في  المصرية  البحرية"  بعنوان  الندوة  جاءت

  األسبق  البحرية القوات وقائد السويس قناة محور لمشروعات الجمهورية رئيس مستشار مميش

 متولي  محمود واللواء

 

 

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5123/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5123
https://www.instagram.com/p/Cj7ZyWOIJFL/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1584509818458341376
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-egyptian-navy-in-the-wars-of-attrition-activity-6990275490125082624-1Wl7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

  أكتوبر انتصارات  بذكرى  تحتفل شمس عين جامعة  النوعية التربية كلية

 ١٩٧٣ أكتوبر  بعد ما مصر"  بندوة المجيدة

 
  مصطفي  السيد أسامة. د. أ شمس، عين جامعة رئيس  المتيني محمود. د. أ رعاية  تحت

. د.  أ  وبحضور  البيئة،  لشئون  الكلية  وكيل  فرج  أحمد  محمد.  د.  أ  النوعية،  التربية  كلية  عميد

  أكتوبر  حرب  عن ندوة النوعية التربية كلية نظمت التعليم، لشئون الكلية وكيل  أنيس والء

 ( ١٩٧٣أكتوبر  بعد ما مصر) بعنوان

  

  

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5158
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1588959297039659009
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-specific-education-celebrates-activity-6994724974045356032-6oUc?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5158/news/


 

 

 شمس عين بحاسبات تثقيفية ندوة"  أكتوبر ملحمة"

 

  الدكتور  األستاذ شمس، عين جامعة رئيس  المتيني محمود الدكتور األستاذ رعاية تحت

 الحاسبات كلية استضافت والطالب، التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب سعود عبدالفتاح

 شمال ومحافظ  السابق الدفاع وزير مساعد حفظي علي /حرب أركان اللواء والمعلومات

 .. أكتوبر ملحمة عن ندوة في السابق سيناء

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5166/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-october-epic-educational-symposium-activity-6994723052072669184-FN_Y?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1588957375511556096
https://www.instagram.com/p/CkX9-a8oOWN/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5166


 

 شمس عين جامعة  اآلثار  بكلية ندوة  المصرية البحرية  على إضاءات

 

 خدمة  لشؤون الجامعة رئيس نائب بعمل القائم فاروق غادة.د.أ المتيني، محمود. د. أ رعاية تحت

 والطالب، التعليم لشؤون ووكيلها اآلثار، كلية  عميد بعمل القائم طنطاوى حسام. د. وأ المجتمع،

  البحرية  على إضاءات" بعنوان ندوة األثار بكلية المجتمع مةوخد البيئة مشروعات إدارة نظمت

 ".المصرية 

  

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5160/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5160
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585652305629691908
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_illuminations-on-the-egyptian-navy-a-symposium-activity-6991417985236123649-v_UF?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

 

 

 

 تراثنا لمعرض شمس عين  تربية لطالب ميدانية زيارة

 

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

 للعام للكلية الثقافي الموسم فعاليات أولى انطلقت البحوث،و العليا الدراسات لشئون الكلية

  ضوء  في والحلول األسباب.. الكربونية والبصمة المناخية التغيرات بندوة الجديد الجامعي

 cop 27 للمناخ العالمية القمة

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5092
https://www.instagram.com/p/Cj2dZN5oNWn/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581960316631801856
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-field-visit-for-students-of-the-faculty-activity-6987726002634276864-Uw3P/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5092/news/


  



   

 
 

 
 

  وشالتين لحاليب السابعة  التنموية  للقافلة شمس عين جامعة اداتاستعد بدء

 رماد وأبو 

 
 محافظ حنفي عمرو اللواء رعاية تحت األحمر، البحر بمحافظة استعداداته شمس عين معةجا فريق بدأ

 العسكرية،   الجنوبية  المنطقة  مع  وبالتعاون  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني  محمود .  د.  أ  و  األحمر،  البحر

 ..رماد وأبو وشالتين حاليب لمدن الشاملة التنموية القافلة أعمال لتجهيز

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5095/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5095
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581963153784524800
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-start-of-ain-shams-universitys-preparations-activity-6987728834355716096-27I0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

  التنموية شمس عين جامعة  قافلة: كريمة حياة الرئاسية المبادرة ضمن

 وشالتين  حاليب  في للمواطنين خدماتها  تقديم تواصل

 

 أهالي  لخدمة  أعمالها  األحمر  البحر  محافظةل  الشاملة  التنموية  شمس  عين  جامعة  قافلة  واصلت

  الرئاسية المبادرة إطار في وذلك األحمر، البحر بمحافظة رماد وأبو  والشالتين حاليب مدن

  محمود. د.أ و األحمر البحر محافظ حنفي  عمرو. د.ح.أ اللواء رعاية  وتحت كريمة، حياة

 شمس   عين جامعة رئيس المتيني

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5125/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5125
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1584509239862923266
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_within-the-presidential-initiative-a-decent-activity-6990274908232536064-vrFr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

 

 المبادرة  ضمن وشالتين لحاليب التنموية شمس عين جامعة  قافلة حصاد

 "كريمة حياة" الرئاسية

 
 أيامها مدار على األحمر البحر لمحافظة الشاملة التنموية مسش عين جامعة قافلة نجحت

 وذلك  األحمر،  البحر  بمحافظة  رماد  وأبو  وشالتين  حاليب  بمدن  المواطنين   خدمة  في  الخمس

 البحر  محافظ  حنفي عمرو اللواء رعاية  وتحت كريمة، حياة الرئاسية  المبادرة إطار في

 ...شمس عين  جامعة ورئيس األحمر،
 

 

 

  

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5137
https://www.instagram.com/p/CkFsOQ4o3gG/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1584503413076729856
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-harvest-of-ain-shams-university-development-activity-6990269054431170560-8NWf?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5137/news/


 



  

 للمشروعات الوطنية بالمبادرة األول   بالمركز تفوز شمس عين جامعة

 الكبرى   القاهرة بمحافظات الذكية الخضراء

 
 COP 27 المناخ لتغير المتحدة األمم اتفاقية أطراف مؤتمر الستضافة مصر استعدادات إطار في

 الفائزة  عاتالمشرو  إعالن  مؤتمر  القاهرة  محافظة  أقامت  الشيخ،  بشرم  القادم  نوفمبر  سيقام  والذي

 الخضراء للمشروعات الوطنية المبادرة فى( والقليوبية  والجيزة القاهرة) الكبرى القاهرة بإقليم

 .الذكية

 
 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5097/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5097
https://www.instagram.com/p/Cj2i3AOojSk/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581960947224104960
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-wins-first-place-in-activity-6987726627082235904-4Hw4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

  فئة  في األول   بالمركز تفوز شمس عين بجامعة  البيئية بحوثال كلية

  الخضراء  للمشروعات الوطنية  المبادرة في  للمرأة التنموية  المشروعات

 الذكية

 
  بي  شمس بمشروعها شمس عين بجامعة البيئية والبحوث االعلي الدراسات كلية فازت

 للمشروعات   الوطنية  المبادرة  في  للمرأة   التنموية  المشروعات  فئة  فى  األول  بالمركز  جرين

  فخامة   رعاية تحت االقتصادية والتنمية التخطيط وزارة بواسطة المنظمة الذكية الخضراء

 .. الجمهورية رئيس

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5098/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5098
https://www.instagram.com/p/Cj2i9LEI0eF/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581962436596224000
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-environmental-research-at-activity-6996598707211128832-xcAm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

  المتوسطة  المشروعات فئة األول بالمركز يفوز  شمس عين هندسة مشروع

 الذكية  خضراءال للمشروعات الوطنية المبادرة في القاهرة  محافظة عن

 المنظمة

 
  احتراق  بمحرك تعمل ركوب سيارة بتحويل الخاص شمس عين جامعة الهندسة كلية مشروع فاز

  في   القاهرة  محافظة  عن  المتوسطة  المشروعات  فئة  األول  بالمركز  واختبارها  كهربية  لسيارة  داخلي

  والتنمية  التخطيط وزارة بواسطة المنظمة الذكية الخضراء للمشروعات الوطنية المبادرة

 .... االقتصادية

 
 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5100/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5100
https://www.instagram.com/p/Cj2jHtVI7gt/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1581962911366270976
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-project-of-the-faculty-of-engineering-activity-6987728592113709056-BUVM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 



  

 شمس عين لجامعة زيارة في سانوفي  شركة  من فرنسي وفد

 
  سانوفي  شركة من فرنسي وفد المجتمع، خدمة  لشؤون الجامعة رئيس نائب بعمل القائم استقبلت

  خالل  من المناخ تغيير من والحد البيئة على المحافظة أجل من الجامعة مع التعاون مشروع لتفقد

 تقليل  في بعد عن التطبيب أثر  اسقي البرنامج يتيح كما بعد، عن الطب مستشفى مع طبي برنامج

 الكربونية  البصمة

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5103/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5103
https://www.instagram.com/p/Cj5Db3tIgLU/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590833606339043337
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-french-delegation-from-sanofi-on-a-visit-activity-6987849045637492736-A5Ri?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  بروتكول وتوقيع  البيئية الدراسات  بكلية األخضر  التعافي نحو   مًعا ندوة ختام

 والدعم  نللتمكي للمرأة العربية  الشبكة مع تعاون

 
 العليا الدراسات كلية نظمتها والتي األخضر”، التعافي نحو مًعا ” ندوة فعاليات اختتمت

 للمرأة، العربية والشبكة لمستدامة،ا للتنمية العربي االتحاد مع بالتعاون البيئية، والبحوث

 بين  المناخية والتغيرات المرأة” عن حوارية مستديرة دائرة خالل من الثالثة الجلسة بعقد

 والتأثر”  التأثير

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5185/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5185
https://www.instagram.com/p/CkftQmTIocw/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590315110622720009
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-a-symposium-together-towards-activity-6996080783446695936-lJEa?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 



  

  العليا الدراسات بكلية  ندوة.. اإلخالء  تجربة إجراء وكيفية والسالمة األمن

 شمس  عين بجامعة للطفولة

 
  توعوية  ندوة للطفولة، العليا الدراسات بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

 الجامعة، رئيس  رعاية تحت وذلك ،"اإلخالء  تجربه إجراء وكيفية والسالمة األمن" بعنوان

  خدمة  لشئون الكلية وكيل كمال راندا. د. أ وإشراف وبتنظيم الكلية عميد الجبالي هويدا. د. أ

 . البيئة وتنمية المجتمع

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5104/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5104
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590834094866243586
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_security-and-safety-and-how-to-conduct-the-activity-6996599861286481920-ATc4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

 شمس عين ببنات للمالبس الخيري المعرض

 

  المجتمع خدمة قطاع ينظمه الذي الخيري المعرض البنات كلية عميد وسفي أميرة. د. أ افتتحت

  وأوضحت  الفرنسية، اللغة قسم  ومشاركة اإلنجليزية  اللغة قسم مع عاونبالت بالكلية البيئة وتنمية 

  عالية  بجوده للطالبات منتجات تقديم هو المعرض  من الهدف أن الكلية عميد يوسف أميرة. د. أ

 رمزية  وأسعار

  

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5128/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5128
https://www.instagram.com/p/ClLUmIKIFGD/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1584507833328230400
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_charitable-exhibition-of-clothes-in-faculty-activity-6990273510455554048-p4o2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

 الدراسات وكلية للطفولة العليا الدراسات كلية  بمبني اإلخالء تجربة جاح ن

 البيئية  والبحوث

  رئيس نائب - فاروق غادة. د. أ شمس، عين جامعة سرئي المتيني محمود. د. أ رعاية تحت

. /  د. أ للطفولة، العليا الدراسات كلية عميد الجبالي هويدا. / د. أ المجتمع، خدمة لشئون الجامعة

  البيئة  وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم  البيئية، والبحوث الدراسات كلية سميرعميد نهي

 وهمية  إخالء تجربة

 

  

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5159/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5159
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1588959926755655680
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-success-of-the-evacuation-experiment-activity-6994725609184616448-ljnd?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

 مع بالتعاون شمس عين بجامعة  للمياه موفرات وتركيب  شجرة 50  زراعة

 الجديدة  مصر روتاري

  رئيس  نائب سعود الفتاح عبد. د. أ شهد لألخضر، للتحول شمس عين جامعة سعي إطار في

 خدمة   لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  بعمل  القائم  فاروق  غادة.  د.  أ  والطالب،  التعليم  لشئون  الجامعة

  بالمدينة  للمياه موفرات وتركيب الثاني الرئيسي بالحرم شجرة 50 غرس فعاليات المجتمع

 بالعباسية  طلبة الجامعية

 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5207
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1590294686240886784
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_planting-50-trees-and-installing-water-savers-activity-6996060364375232512-WhYK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5207/news/


 



  

  التحول   في المرأة دور مبادرة باآلدا كلية من تطلق شمس عين جامعة

 األخضر 

 
  المرأة  دعم وحدة تنظيم األخضر لتحولا في المرأة دور مبادرة اآلداب كلية من انطلقت

 اآلداب  بكلية اليوم لتواجدها سعادتها عن فاروق غادة. د. أ وأعربت العنف، ومناهضة

 دور  وهي لها الداعمة الجهود كل لتوفير نسعى التي القضايا أهم من قضية مناقشة في

 . المناخي التغير مواجهة  في المرأة

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5110
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1582081424941002752
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_from-the-faculty-of-arts-ain-shams-university-activity-6987847077150011392-UQ8i?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5110/news/


  

  النوعية التربية  كلية من" األخضر  والتحول المرأة" لمبادرة الثانية الفاعلية

 شمس  عين بجامعة

  المرأة " لمبادرة الثانية الفاعلية شمس عين بجامعة العنف ومناهضة المرأة دعم وحدة نظمت

  رئيس  نائب  الجامعة،  رئيس   رعاية  تحت  وذلك  بالجامعة،  النوعية  التربية  بكلية"  األخضر   والتحول

 كلية  وعميد البيئة، وتنمية  المجتمع  خدمة لشئون لجامعة ا رئيس نائب والطالب، للتعليم الجامعة

 النوعية  التربية

 

 

  

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5134/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5134
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1584504449854078977
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-second-event-of-the-women-and-green-activity-6990270124045799424-BlhL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


  

  دتشه البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لشئون شمس عين جامعة رئيس  نائب

 والبحوث العليا الدراسات  بكلية" األخضر للتعافي مًعا" ندوة انطالق 

 
 شمس  عين بجامعة البيئية والبحوث العليا الدراسات كلية أمس صباح عقدت

 مًعا " بعنوان العربي  البيئة  يوم  ندوة المستدامة للتنمية  العربي  اإلتحاد عم بالتعاون

 عين جامعة رئيس المتيني محمود الدكتور األستاذ رعاية تحت ،"األخضر للتعافي

 ..الجامعة رئيس نواب والسادة شمس،

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5143
https://www.instagram.com/p/CkIS7XCI89z/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1585651810697728001
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_vice-president-of-ain-shams-university-for-activity-6991417494091501568-5TW1?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/5143/news/


 

 


