
 



 



  

 

  الحديدي  فرسان ومؤسسة شمس عين جامعة الكبار  تعليم مركز  بين تعاون بروتوكول   توقيع

والرعاية  للتنمية  
 

 

  للتنمية  الحديدي فرسان مؤسسة مع تعاون بروتوكول شمس عين بجامعة الكبار تعليم مركز وقع

  مصر  داخل العمل وورش والدورات الفعاليات من كثير تنظيم سيتم ضوئه على والذي والرعاية،

 الحياة   مدى  المستمر  التعلم  فرص  بإتاحة  2030  مصر  رؤية  لتحقيق  سعيًا  االتفاقية  تأتي  وخارجها،

 عالية  وبجودة للجميع

 

 
 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4899
https://www.instagram.com/p/CizQ_txIplZ/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1572915994720632832
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_signing-a-cooperation-protocol-between-the-activity-6978681664398864384-FjCN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.asu.edu.eg/ar/4899/news


 

  الطبي زايد ومركز شمس عين جامعة  بين المشترك  التعاون  آفاق تعزيز

 الجوية  للقوات التابع

 

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

. أ أعربت وقد الطبي، زايد مركز وقائد  المركز مدير  الصعيدي وائل الطبيب العميد  البيئة،

  لخدمة   والجامعة  الطبي زايد مركز بين التعاون آفاق بتوسيع سعادتها  عن فاروق غادة. د

 ...الهمم ذوي من أبنائها

  

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4911/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_enhancing-the-prospects-for-joint-cooperation-activity-6982262753474326528-sl4i?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1576497075272880128
https://www.instagram.com/p/Ci7r4Mioxrq/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4911


 

  الدولي  والمركز  شمس عين جامعة الكبار تعليم  مركز بين  التعاون  بروتوكول تجديد

 والتدريب العربية للدراسات

 

  المجتمع  خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب بعمل  والقائم شمس، عين جامعة رئيس رعاية تحت

  والمركز  شمس عين جامعة الكبار تعليم مركز  بين التعاون بروتوكول تجديد تم البيئة، وتنمية

 السادة واحتياجات تتوافق  وفعاليات دورات تنظيم إلى سعيًا والتدريب، العربية للدراسات الدولي

 المركز  رواد

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4920/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_renewing-the-cooperation-protocol-between-activity-6982261498991534080-ZCPo?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1576495821972901888
https://www.instagram.com/p/Ci7tz7KIa-j/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search?q=4920


 

 

 شمس  عين بطب البيئة  وتنمية المجتمع خدمة قطاع  بين  تعاون اتفاقية

 جولف  ويست كايرو  روتاري ونادي

 

 إدارة  مجلس  ورئيس  الطب  كلية  عميد   بعمل  القائم  شمس،  عين  جامعة  رئيس  رعاية  تحت

 بين تعاون اتفاقية عقد تم المجتمع، خدمة لشئون الكلية ووكيل الجامعية، المستشفيات

  في  جولف ويست كايرو روتاري ونادي الطب بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع

 المجتمعية  والخدمات الطبية القوافل مجاالت

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4926/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-cooperation-agreement-between-the-community-activity-6982258883645870080-1Egw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1576493203229880320
https://www.instagram.com/p/Ci9-8KmIPWI/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4926




 شمس عين بطب الدواء سالمة ندوة فاعليات  

 

 القائم   فاروق  غادة.  د.  أ  و  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت

 وتنمية  المجتمع خدمة شئون قطاع نظم البيئة، لشئون الجامعة  رئيس نائب بأعمال

 المزمنة  األمراض لمرضى الدواء تناول  سالمة حول توعوية ندوة  بالجامعة  البيئة

 . المريض لسالمة العالمي باليوم  االحتفال مع بالتزامن

 
 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4885/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-activities-of-the-drug-safety-symposium-activity-6978264008407572480-IfwP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1572498326171578368
https://www.instagram.com/p/Ciuc8SbIQ4w/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4885


 
  عمل ورشة  تنظم التربية كلية مع باالشتراك  االجتماعي  التضامن وحدة

 فكرة  مجرد مش مشروعك بعنوان 

 
  مش  مشروعك" بعنوان عمل ورشة التربية كلية مع باالشتراك بالجامعة التضامن وحدة نظمت

  تحت  شمس، عين  وجامعة التضامن وزارة بين الموقع  بروتوكول إطار  في وذلك" فكرة  مجرد

 الجامعة رئيس نائب بعمل القائم وبرئاسة الجامعة ورئيس االجتماعي التضامن وزيرة رعاية

 البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لشئون

  

   

https://www.asu.edu.eg/ar/3030/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4898/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-social-solidarity-unit-in-partnership-activity-6978680667945463808-Bw5q?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1572914991900024832
https://www.instagram.com/p/CizQOrxIfCQ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4898


 

  وحدة نظمتها  التي فكرة مجرد  مش مشروعك عمل  ورشة فعاليات ختام

 التربية  كلية مع باالشتراك  االجتماعي التضامن

 

 االجتماعي  التضامن وحدة نظمتها والتي"  فكرة مجرد مش مشروعك" عمل ورشة فعاليات اختتمت

  عين  وجامعة التضامن وزارة بين الموقع البروتوكول إطار في وذلك التربية كلية  مع باالشتراك بالجامعة

 الجامعة  رئيس  المتينى  محمود .  د.وأ  االجتماعي،  التضامن  وزيرة   القباج  نيفين  الدكتورة  رعاية  تحت  شمس،

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4902/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-closing-of-the-activities-of-the-workshop-activity-6978675059632553984-qSpX?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1572909389748510721
https://www.instagram.com/p/Ciz3V1PI--U/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4902


  

 

 الزهايمر  بمرض شمس عين لطب التوعوية المحاضرة فاعليات

 

  لتوعية   محاضرة  عقدت  للزهايمر،  العالمي  باليوم  والمستشفيات  الطب  كلية  احتفالية  إطار  في

 وأعراضه  الزهايمر  بمرض لها التابعة والكليات والجامعة الطب بكلية العاملين الموظفين

 بالجامعة النفسي الطب أستاذ عكاشة أحمد طارق. د. أ خاللها حاضر منه، الوقاية وكيفية

 مصر  الزهايمر جمعية ورئيس

  

   

https://www.asu.edu.eg/ar/4903/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-activities-of-the-awareness-lecture-of-activity-6978689341086679040-kf4v?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1572923678010273793
https://www.instagram.com/p/Ciz3uZFogo4/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4903


  

  وفعاليات أنشطة منتدى انطالق.. شمس عين جامعة أساتذة من وفد بمشاركة

 الُمناخية  التغيرات  لمواجهة المصرية الحكومية  الجامعات

 

 التغيرات   لمواجهة  المصرية  الحكومية  الجامعات  أنشطة  ُمنتدى  انطلق  العالي،  التعليم  وزير  برعاية

  22 من الفترة خالل الشرقاوي، السيد. د برئاسة السويس جامعة تستضيفه  والذي الُمناخية،

 البحث لشئون الوزير نائب بحضور للجامعات األعلى المجلس بإشراف سبتمبر، 23 وحتى

 .العلمي

 
 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/4914/news/
https://www.youtube.com/watch?v=v0k0AIzokME
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_with-the-participation-of-a-delegation-of-activity-6982260003676041216-5dGk?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1576494336165916672
https://www.instagram.com/p/Ci7sZY1IiCj/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4914


 

 بكلية المناخ  سفراء لتأهيل التدريبي  للبرنامج التاسعة  الدورة انطالق 

 البيئية  والبحوث العليا الدراسات

 

  سفراء  لتأهيل التدريبي للبرنامج التاسعة الدورة بدء عن البيئية والبحوث العليا الدراسات كلية تعلن

  المناخي  للتكيف  متطوع  شاب  المليون  مبادرة  فعاليات  ضمن  ذلك  يأتي  سبتمبر  24  من  اعتبارا  وذلك  المناخ

 . اإلنساني للعمل التطوعي الفريق مؤسسة مع بالتعاون تأسيسها في الكلية شاركت التي

 

 

 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/4925/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-the-9th-session-of-the-training-activity-6982258656104853504-Z4Li?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1576492978582888448
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4925


  

 

 COP27  لــ الخضراء  الجامعات أجندة.. المناخية التغيرات مؤتمر  توصيات

 

"   COP27لــ  الخضراء  الجامعات  أجندة"  المناخية  التغيرات  مؤتمر  أوصى

  عين  بجامعة البيئية والبحوث العليا الدراسات لكلية السنوي المؤتمر

 على   العمل  بضرورة  سبتمبر،  23  -21  من  الفترة خالل  عقد  والذي  شمس،

  األنشطة  جميع وتقييم رصد خالل من للجامعات الكربونية البصمة تقليل

 بالكلية الجامعية

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-partners-in-climate-activities-activity-6911296443517403136-yRJx?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505530772777807875
https://www.instagram.com/p/Cbrx9Yho491/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4020
https://www.asu.edu.eg/ar/4922/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-change-conference-recommendations-activity-6982262973725597698-nrYF?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/Ci7uTdQIymE/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1576497296862154753
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4922


  

  الكبار تعليم  مركز  ينظمها التي الكبار  تعليم  مدربي إعداد دورة انطالق 

 النوعية التربية   بكلية التدريس هيئة ألعضاء

 

 أعضاء  من لنخبة الكبار تعليم مجال في TOT المدربين إعداد دورة افتتحت

 تعليم  مركز ينظمها التي  النوعية التربية بكلية ومعاونيهم التدريس هيئة

  خالل   النوعية  التربية  كلية  مع  بالتعاون  Aec Asu  شمس  عين  جامعة  الكبار

 الكبار تعليم مركز مدير  التدريب افتتح سبتمبر، 28إلى 25 من الفترة

 بالجامعة

 

  

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4928/news/
https://www.instagram.com/p/CjAQrP8oL1_/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-a-training-course-for-adult-activity-6982256366430105600-cIC_/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1576490692804608000
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4928


 

  عين جامعة األلسن  بكلية عمل ورشة.. المشكالت  حل ومهارة التفكير أساليب

 شمس

 

 حل   ومهارة  التفكير  أساليب  عن  ورشة   األلسن،  بكلية  المجتمع  خدمة   شئون  قطاع  نظم

 وذلك المشكالت، وحل األخرين في التأثير كيفية على الطالب لتدريب المشكالت،

 الموقع  البروتوكول إطار في وذلك بالجامعة، االجتماعي التضامن  وحدة مع بالتعاون

 ...شمس عين وجامعة االجتماعي التضامن وزارة بين

 

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4941/news/
https://www.instagram.com/p/CjDDdYAjPWK/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_thinking-styles-and-problem-solving-skills-activity-6982244608617385984-8YuI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1576478939693740032
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4941


  

 

  ألعضاء الكبار  تعليم  مركز نظمها  التي الكبار تعليم مدربي إعداد  دورة ختام

 النوعية  التربية  بكلية التدريس  هيئة

 

 هيئة ألعضاء الكبار، تعليم مجال  في TOT المدربين إعداد دورة فعاليات اختتمت

 عين  جامعة  الكبار  تعليم  مركز  نظمها  التي  النوعية،  التربية  بكلية  ومعاونيهم  التدريس

 سمر.  أ  التدريب  اختتم  سبتمبر،  28  إلى  25  من  الفترة  خالل  الكلية  مع  بالتعاون  شمس

 للتدريب  باوندليس شركة إدارة مجلس  رئيس سعودي

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-closing-of-the-training-course-for-adult-activity-6985345903800795136-dT-w?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/CjFwLwloWNp/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579580278498299904
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4951
https://www.asu.edu.eg/ar/4951/news/


 



 

 

 المريض لسالمة العالمي  باليوم  تحتفل شمس عين جامعة

 

  لسالمة  العالمي باليوم احتفالية الجامعية، والمستشفيات بالجامعة الطب كلية نظمت

 تحت  العربية،  مصر  بجمهورية  العالمية  الصحة  منظمة  ممثل  مكتب  مع  بالتعاون  المريض

. د. وأ الجامعة رئيس المتينى محمود. د. أ رعاية تحت وذلك ،"الدواء سالمة"  شعار

 الطب الكلية عميد  بعمل القائم منصور أسامة

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-celebrates-world-patient-activity-6977230776517996545-24bI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1571465106021838853
https://www.instagram.com/p/CiptAGYoA5z/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4879
https://www.asu.edu.eg/ar/4879/news/


  

 

 البنفسجي  باللون  تضيئان  الطب وكلية شمس عين جامعة

 

 الزهايمر،   بمرض  للتوعية  المعتمد  البنفسجي  باللون  الطب  وكلية  شمس  عين  جامعة  أضاءت

  من  سبتمبر 21 الموافق الزهايمر لـ العالمي باليوم الجامعة احتفال فعاليات إطار في وذلك

 شعار  2022  للزهايمر  العالمي  اليوم  موضوع  حمل  الماضي،  العام  لحملة  واستمرارا  عام،  كل

 " الزهايمر مرض  اعرف الخرف، اعرف"

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-and-the-faculty-of-medicine-activity-6978688690998898688-XDNY?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1572923025481433093
https://www.instagram.com/p/Ciz4fy2I9yT/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4905
https://www.asu.edu.eg/ar/4905/news/


  

 

 العليا الدراسات بكلية الخاصة االحتياجات ذوي  مركز ألطفال  تخرج  احتفالية

 شمس  عين بجامعة للطفولة

 
 شمس، عين بجامعة للطفولة العليا الدراسات بكلية الخاصة االحتياجات ذوي مركز أقام

  سيذهبون  والذين بالمركز العالجية الخدمات متلقى من وذويهم األطفال لتكريم احتفالية

. د. أ رعاية تحت وذلك لتأهيلهم العالجية فترتهم تلقيهم بعد العام هذا مرة ألول للمدارس

 الجامعة  رئيس المتيني محمود

 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/4944/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_graduation-ceremony-for-children-of-the-center-activity-6982246675020959744-yEdc?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1576480998719569920
https://www.instagram.com/p/CjDEpeLDddY/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4944


 



  

 

  فرع للمرأة القومي   المجلس وعضوات المجتمع خدمة  شؤون قطاع زيارة

 الدمرداش  أطفال  لمستشفى مصر أجل  من وأسرة القاهرة

 والمجلس  شمس، عين بجامعة البيئة وتنمية المجتمع خدمة شؤون قطاع نظم

  لمستشفى  زيارة المركزية، مصر أجل من وأسرة القاهرة، فرع للمرأة القومي

  مختلف  من واألورام الدم أمراض يعانون الذين األطفال لعالج الجديد األطفال

 الكلوي والغسيل واألفريقية، العربية الدول بعض من وأيًضا  مصر محافظات

 

   

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/4950/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-visit-of-the-community-service-affairs-activity-6985349338294022144-ebT3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1579584265129693184
https://www.instagram.com/p/CjFuzvBoLoh/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4950


 


