
 



 

 



 

  شمس عين  بنوعية  عمل ورشة..  طباعية ومضات

 

 بالكلية،   المناقشات  بقاعة  عمل  ورشة  شمس  عين  نوعية  بتربية   التدريب  وحدة  أقامت
 نظرية  بمحاضرة المناقشات بقاعة  الورشة بدأت وقد( طباعية ومضات)  عنوان تحت

 سطحية تأثيرات إلحداث األبرو فن - الترخيم طباعة أسلوب نهى. د فيها أوضحت
 الماء سطح على  الملونات سحب طريق عن  مختلفة  بأدوات متنوعه

 

 

 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5343/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_printing-methods-a-workshop-at-the-faculty-activity-7000021543724412928-24q2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594255873232097280
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5343


 

 شمس عين بصيدلة ندوة.. األكسدة بمضادات الغنية األغذية خالل  من أفضل  حياة

 

 لبرنامج الثانية الندوة الصيدلة، بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم
 ، "األكسدة بمضادات الغنية األغذية خالل من أفضل حياة"  بعنوان الثقافي الموسم
 من  للوقاية بوفرة حولنا الموجودة الطبيعية األكسدة مضادات دور الندوة تضمنت
 الزنجبيل  ومنها والزهايمر، والضغط السكر أمراض

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5344/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-better-life-through-foods-rich-in-antioxidants-activity-7000023140139454464--FDt?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594257465704845319
https://www.instagram.com/p/ClLaSaGoo3Z/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5344


 

 

 

 

 للسكر العالمي باليوم  تحتفل شمس عين طب

 

 والجامعة  بالكلية والموظفين والطالب التدريس هيئه أعضاء للسادة ماراثون الطب كلية نظمت
 الحركة   على  التشجيع  هو  الماراثون  من  الهدف  أن  سويد  هالة.  د.  أ  وأوضحت  لها،  التابعة  والكليات
  كيفية  و معه التعايش ونمط السكر بمرض التوعية أيضا تضمنت الفعاليات أن مضيفة والنشاط،

 . منه الوقاية

 

 

 
 

 

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-medicine-celebrates-the-world-activity-7005904447562215424-Xt3C?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600138742429196289
https://www.instagram.com/p/ClLcUctIlUy/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5351
https://www.asu.edu.eg/ar/5351/news/


  

 

 
 

 
 

 

 شمس عين  بتربية ندوة.. القرآنية  النصوص فهم في   منهجية مداخل

 

 والدراسات  الشريعة  أستاذ خزيم أبو السالم عبد محمد. د. أ التربية، بكلية العربية  اللغة قسم استضاف
  عرًضا  وتضمنت القرآنية، النصوص  فهم في منهجية  مداخل بعنوان ندوة في  البنات، بكلية اإلسالمية

 الشريعة  لمقصود السليم الفهم يحقق بما الحكيم القرآني النص فهم في المنهجية المداخل ألهم

 

 

 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_methodological-approaches-to-understanding-activity-7000024028316864513-SRuB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594258351055114241
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5355
https://www.asu.edu.eg/ar/5355/news/


  

 شمس عين  ببنات  البيئي  النظام على المناخية التغيرات تأثير  ندوة

 

 على  الحفاظ  وأهمية  المناخية  بالتغيرات  خاصة  المصرية  والدولة  العالم  اهتمام  ظل  في
 تأثير  بعنوان ندوة البنات بكلية  البيئة  وتنمية المجتمع خدمة قطاع عقد البيئة،

 والقائم الجامعة رئيس رعاية تحت ذلك وجاء  البيئي، النظام على المناخية  التغيرات
 . المجتمع خدمة لشئون الجامعة  رئيس نائب بأعمال

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5357/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_symposium-on-the-impact-of-climate-change-activity-7000026275746574336-KP8e?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594260606995103745
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5357


  

 شمس عين بصيدلة  ندوة.. طبيعي بشكل  صحتك عزز

 

  الثقافي  الموسم لبرنامج استكماال ندوة البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم
 Boost your health naturally by optimising the benefits of بعنوان

your food herb and supplement  تحسين   طريق  عن  طبيعي  بشكل  صحتك  عزز 
 الغذائية العناصر لغة فهم تناولت الغذائية ومكمالتك وعشبك طعامك فوائد

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5367/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_enhance-your-health-naturally-seminar-activity-7000368512024100865-X72M?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594602835538329600
https://www.instagram.com/p/ClOFuB9IsPf/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5367


 

 شمس عين بألسن  ندوة.. وتوقعها الشائعات مواجهة 

 

  مواجهة " بعنوان ندوة األلسن، بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم
 المستشار الحلبي، هشام دكتور  طيار لواء خاللها حاضر ،"وتوقعها الشائعات
 الدولي القانون أستاذ سالمة أيمن. د. أ الندوة وأدار العسكرية، ناصر بأكاديمية
 .الكلية مجلس وعضو الخارجية، للشئون المصري المجلس وعضو

 
 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5369/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_confronting-and-anticipating-rumors-a-activity-7000368089372495872-InCd?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594602423355686913
https://www.instagram.com/p/ClOGDPxIv4r/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5369


  

 

  عين بجامعة  األوسط الشرق  بحوث   بمركز ندوة..  العدد  كامل مدرج نحو 
 شمس

 

 ندوة شمس، عين بجامعة المستقبلية والدراسات األوسط الشرق بحوث مركز عقد
 الدين بهاء أحمد. د.أ وأشار الحقوق، كلية ضيافة في" العدد كامل مدرج نحو " بعنوان
 العدد كامل غير مدرج ظاهرة أن مضيفا العالم، دول جميع في الشباب بدور خيري
 .المحاضرات حضور فوائد عن تحدث كما مستحدثة غير ظاهرة

 

 

 

 
 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_towards-a-complete-auditorium-a-symposium-activity-7000783656579436545-l2C3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1595017953929564183
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5378
https://www.asu.edu.eg/ar/5378/news/


  

 شمس عين جامعة البنات  بكلية عمل ورشة.. حياة  مفتاح األمل

 

  عدة   الورشة  وتضمنت  البنات،  بكلية"  حياة  مفتاح  األمل"   بعنوان  عمل  ورشة  عقدت
  من  التقدم نصنع وباألمل األمل يولد والعمل الجيد واإلعداد الرؤية أن: منها محاور

 في حدث الذي اإلخفاق جعل البد كذلك بمفرده، يأتي ال األمل أن حيث واليأس األلم
 المستقبل  اهداف وتحقيق لتنفيذ الدافع الماضي

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5380/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_hope-is-the-key-of-life-a-workshop-at-the-activity-7000782890972155904-2t8p?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1595017177802973188
https://www.instagram.com/p/ClTJY3BIMoX/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5380


 

 شمس عين بنوعية  عمل  ورشة.. مائية ألوان

 

 ،(مائية ألوان) بعنوان اليوم عمل ورشة النوعية، التربية بكلية التدريب وحدة نظمت
 واألدوات  وعيوبها ومميزاتها وسماتها  المياه ألوان عن نظرية بمحاضرة وبدأت

 الأللوان وأنواع المائية، األلوان لخامة التشكيلية واإلمكانات الرسم في المستخدمة 
 . واستخدامه القطن  وورق استخدامها ومجاالت

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5385/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_watercolors-a-workshop-at-the-faculty-activity-7003277966789001216-9m6L?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597512287656415232
https://www.instagram.com/p/ClVrJxBIIIL/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5385


  

 شمس عين جامعة  البنات  بكلية بالمنزل المستعمل الزيت من الصابون   تصنيع

 
  وقدمت   بالجامعة،  البنات  كلية  لطالبات  الصابون  تصنيع  ورشة  إعادة  تم   الجماهير  رغبة  على  بناءً 

 الكلية  لطالبات عمل ورشة بالكلية المنزلي االقتصاد بقسم المدرس شعبان انتصار الدكتورة
  المستعمل  الزيت من الصابون بتصنيع فقامت لديهن، المتاحة للموارد األمثل االستغالل لتعليمهم
 . بالمنزل

 

  

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5389/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_manufacture-of-soap-from-used-oil-at-home-activity-7003260393141755904-pB_q?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597494721156636673
https://www.instagram.com/p/ClVsqEYIQVv/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5389


  

 اآلثار بكلية  آثارها تجني  خضرها عمل ورشة

 

 من عدد حضرها ،"آثارها تجني  خضرها" بعنوان عمل ورشة اآلثار كلية أقامت
 شرح  إلى واستمعوا والموظفين التدريس هيئة أعضاء من للكلية والمنتمين الطلبة
 النباتات  بأهم والتعريف للمبتدئين المنزلية الزراعة وخصائص أسس حول واف  

 الكربون  المتصاص أكبر قدرة ولها الهواء  تنقية على المساعدة

 
 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5390/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_plant-greensreap-its-fruits-symposium-activity-7003276896146792448-pGsv?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597511218385678336
https://www.instagram.com/p/ClVnGk9oIAU/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5390


  

 األمية  محو  مشروع إنجازات  احتفالية تنظم شمس عين ألسن

 

  محمود .  د.أ  رعاية  تحت  األمية،  محو  بمشروع  األلسن  إنجازات  احتفالية   األلسن،  كلية  نظمت
 والطالب،  التعليم لشئون الجامعة رئيس  نائب  سعود الفتاح عبد. د.أ الجامعة، رئيس المتيني

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

  

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5395/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-al-alsun-organizes-the-celebration-activity-7003280170862223360-3w8Z?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597514504593555456
https://www.instagram.com/p/ClVukbhoIAf/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5395


 

  التنمية  متطلبات لتلبية  األخضر  االقتصاد لتحقيق  مدخالً  الكبار  تعليم
 شمس عين  ببنات ندوة.. المناخية التغيرات  ضوء  في المستدامة

 

 الكبار  تعليم  بعنوان  ندوة  التربية  أصول  قسم   مع  بالتعاون  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  نظم
  المناخية  التغيرات ضوء في المستدامة التنمية متطلبات لتلبية األخضر االقتصاد لتحقيق مدخال

  وتنمية   المجتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  عادل  هبة.  د.وأ  الكلية  عميدة  يوسف  أميرة.  د.أ  برعاية
 . البيئة

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5396/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_adult-education-is-an-introduction-to-achieving-activity-7003278263099809794-4wpp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597512585745952768
https://www.instagram.com/p/ClVvljuoLN6/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5396


  

  عنوان  تحت للفلسفة العالمي  باليوم يحتفل  شمس عين  بتربية  الفلسفة قسم
 السلمي  والتعايش  السالم  ومفهوم الفلسفة

 

 الفلسفة بعنوان للفلسفة العالمي اليوم احتفالية التربية بكلية واالجتماع الفلسفة قسم نظم
 والبنات  اآلداب  التربية،  بكليات  الفلسفة  أقسام  دائرة  ضمن  السلمي  والتعايش  السالم  ومفهوم

  التي  المعرفية واألسس السالم لنظريات نقدية رؤي المقدمة األوراق وتضمنت بالجامعة،
 السالم مفهوم اعليه يستند

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5397/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-department-of-philosophy-in-the-faculty-activity-7003279978901512193-826d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597514301623136256
https://www.instagram.com/p/ClVwNNXozP-/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5397


 

 الزراعة  بكلية ندوة..  النبات صحة  على المناخي للتغير المحتملة التأثيرات

 

  حول  ندوة الزراعة، بكلية لآلفات المتكاملة لإلدارة المصرية الجمعية أقامت
 عميد جالل أحمد. د. أ افتتح النبات، صحة على المناخي للتغير المحتملة التأثيرات

  عبد   محمد.  د.  وأ  الزراعة  على  تأثيره  ومدى  المناخي  التغير  عن  متحدثا  الندوة  الكلية
 المناخية  والتغيرات  المبيدات عن متحدثاً  المجيد

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5398/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-possible-effects-of-climate-change-on-activity-7003280639596642304-MK1V?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597514963048099840
https://www.instagram.com/p/ClVwjFeIzBq/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5398


  

  رعاية بمركز  األخضر  التحول  في  ومشاركتهم الهمم  ذوي األطفال دمج ورشة
 للطفولة  العليا الدراسات  بكلية الخاصة االحتياجات ذوي

  عمل  ورشة الخاصة االحتياجات ذوي األطفال رعاية ومركز للطفولة العليا الدراسات كلية نظمت
 أنشطة  على الورشة فقرات واشتملت ،"األخضر التحول في الهمم ذوي األطفال دمج" بعنوان
 إكسسوارات  وتصميم الخرز ولضم الشنط على والتلوين والزراعة الزجاج على الرسم منها مختلفة
 المجات على والرسم

 

 
 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5406/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-for-the-integration-of-children-activity-7003282454044184576-7a8N?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597516779416608768
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5406


 

  ورش  والعالج  التشخيص  بين الجنسية واالنحرافات واالضطرابات  اإلدمان
 شمس عين بآداب  مجانية عمل

" اإلدمان: "بعنوان مجانيتين عمل ورشتي  اآلداب بكلية الخريجين متابعة وحدة نظمت
 علم  قسم وخريجي لطالب والعالج التشخيص بين" الجنسية واالنحرافات االضطرابات"و

  رئيس  نائبة فاروق غادة. د.أ الجامعة، رئيس المتينى محمود. د.أ رعاية تحت وذلك النفس،
 البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة

 

 

 
 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5409/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/CliNwWzouS6/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5409


  

 شمس عين بجامعة المهنية  والصحة السالمة  للجنة  األول   االجتماع

 

 رئيس نائب فاروق غادة. د. أ برئاسة المهنية  والصحة السالمة للجنة األول  االجتماع ُعقد
  المجتمع  خدمة شؤون وكالء السادة وبعضوية البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة
 والعلوم  والزراعة والبنات البيئية والبحوث والدراسات والطب الهندسة بكليات البيئة وتنمية 

 النوعية  والتربية والتربية

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-first-meeting-of-the-occupational-safety-activity-7003287345785389056-LSLp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597521662857314309
https://www.instagram.com/p/CliUns9IE_0/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search?q=5419
https://www.asu.edu.eg/ar/5419/news/


  

 شمس عين بطب توعوية   ندوة.. الميكروبات مضادات مقاومة من مًعا الوقاية

  فاعليات  اختتمت" الميكروبات مضادات مقاومة  من مًعا الوقاية"  شعار تحت توعوية بندوة
 شمس  عين جامعة  الطب بكلية والمناعة الطبية الميكروبيولوجيا قسم  نظمها التي االحتفالية
  رئيس  المتينى محمود. د. أ برعاية الميكروبات، مضادات لمقاومة العالمي  باألسبوع لالحتفال
 .... شمس عين جامعة

 

 

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5423/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_together-prevention-of-antimicrobial-resistance-activity-7003289375874691072-86Z4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597523696692101127
https://www.instagram.com/p/CliWVo_IPbA/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5423


 

 شمس  عين بآداب والعربية  الفارسية بين الفورية  الترجمة  حول مجانية  عمل ورشة

 
  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_a-free-workshop-on-simultaneous-translation-activity-7005909330856185856-yZcx?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600143622539685888
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5432
https://www.asu.edu.eg/ar/5432/news/


 

 

 شمس عين جامعة العلوم  بكلية ندوة" لألخضر إتحضر

 

  بعمل  القائم فاروق غادة. د. أ شمس، عين جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ رعاية تحت
 السطوحى  رجاء محمد. د. وأ البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الجامعة رئيس نائب
  ندوة  بالكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم بالجامعة، العلوم كلية عميد

 "...لألخضر اتحضر" بعنوان

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5442/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_go-green-symposium-at-the-faculty-of-science-activity-7005909707995426816-dNre?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600144003143442433
https://www.instagram.com/p/Cln6O7eI7BU/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5442


 

 شمس عين جامعة  نوعية  بتربية  اإلعاقة  ذوي طالب لدعم" مًعا" مبادرة فاعليات

 

 والطالب، التعليم لشئون الجامعه رئيس نائب شمس، عين جامعة رئيس رعاية تحت
  النوعية  التربية كلية عميد البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب

 لمبادرة  الثانية الفاعلية العنف ومناهضة  المرأة دعم وحدة نظمت شمس، عين جامعة
 ..اإلعاقة ذوي طالب لدعم" مًعا"

 

 
 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5447/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-activities-of-the-together-initiative-activity-7005910115186827267-rJxT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600144410016030720
https://www.instagram.com/p/ClipEW0onyM/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5447


 

 

 

 

 شمس عين جامعة  البنات بكلية  والترجمة اإلبداع  بين البنداري  حسن ندوة

 

 البنداري،  حسن. د. أ أعمال عن موسعة ثقافية ندوة  البنات بكلية العربية اللغة قسم عقد
  والقصصية الروائية أعماله لمناقشة ،"والترجمة اإلبداع بين البنداري  حسن: " بعنوان
 نجوى. د و هالل، الغفار عبد آالء. م. د. أ: من كل الندوة بإعداد وقام والمترجمة، العربية
 .شعبان آيات. د و شحاته،

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_hassan-al-bandari-between-creativity-and-activity-7004031531211993089-xbzM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/Cln0SUwoUbi/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598265856563335168
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5453
https://www.asu.edu.eg/ar/5453/news/


   

 

 
 

 

 شمس عين بطب ندوة الرئوي  واالنسداد التدخين بأضرار   التوعية

 

 وفي  السليم،  الجسم  في  السليم العقل  بأن  وإيمانًا(  الربو)  مرض  بخطورة  التوعية على  حرًصا
 الطب  كلية  نظمت   الرئوي،  لالنسداد  العالمي  باليوم  شمس  عين  جامعة  الطب  كلية  احتفالية  إطار
 لتحسين منه والوقاية التدخين بأضرار والجامعة بالكلية العاملين الموظفين لتوعية ندوة

 .لإلنسان العامة الصحة

 

 

 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5457/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_awareness-of-the-harms-of-smoking-and-pulmonary-activity-7004030813818261505-vBGk?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598265144567824384
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5457


  

 

شمس عين  بصيدلة  ندوة.. السليمة  واإلدارة  واإللكترونية الصلبة  المخلفات  

 
 المخلفات" بعنوان ندوة الصيدلة بكلية  البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون  قطاع نظم

 الخبير   سمعان  المسيح  عبد.  د.  أ  خاللها  استضاف  ،"السليمة  واإلدارة  واإللكترونية  الصلبة
 المخلفات أنواع على الضوء ألقى والذي شمس، عين جامعة البيئة علوم وأستاذ البيئي

 .الحياة أسلوب تغيير على وحث الصلبة،

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_solid-and-electronic-waste-and-intact-management-activity-7004035934253936640-vhp1?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598270262268788736
https://www.instagram.com/p/Cln2yFbI9qx/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5458
https://www.asu.edu.eg/ar/5458/news/


  

  األدب في  المرأة بعنوان  المرأة ضد  العنف  مناهضة لوحدة ثقافي  صالون أول 
شمس عين بألسن..  والعالمي العربي   

 
 المرأة دعم وحدة مع بالتعاون األلسن بكلية  البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

  تحت   ،"والعالمي  العربي  األدب  في  المرأة"   بعنوان  ثقافي  صالون  أول  بالجامعة،  العنف  ومناهضة
  لشئون  الجامعة رئيس نائب سعود الفتاح عبد. د. أ الجامعة، رئيس المتيني  محمود. د. أ رعاية
 .والطالب التعليم

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5462/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-first-cultural-salon-of-the-unit-for-activity-7004037393909452802-f-Jp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598271734243037184
https://www.instagram.com/p/Cln3UP5oy5J/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5460


  

 أوقات  في النفسية  والضغوطات للشائعات الطالب  مواجهة كيفية حول   بحقوق ندوة
 بالجامعة االجتماعي  التضامن وحدة مع بالتعاون  االختبارات

 

  مواجهة  كيفية حول ندوة الحقوق كلية نظمت االجتماعي، التضامن وحدة مع بالتعاون
  محمد .  د.  أ  الندوة  حضر  وقد  االختبارات،  أوقات  في  النفسية  والضغوطات  للشائعات  الطالب

  اإلسالمية   الشريعة  مدرس  سمير،  محمد.د  و  والطالب،  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  الشافعي،
 .الطالب من كبير وعدد بالكلية،

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5462/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-seminar-at-the-faculty-of-law-on-how-students-activity-7004034818925588480-UWxJ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598269143798935552
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5462


 

  بمقر  األمية  لمحو  العربي  للعقد الثامن االجتماع في  يشارك الكبار  تعليم مركز
العربية   الدول جامعة  

 

 جامعة  بمقر األمية لمحو العربي للعقد الثامن االجتماع في  الكبار تعليم مركز شارك
  بجامعة  والتعليم التربية إدارة مدير مفوض وزير من بدعوة وذلك العربية، الدول
 للجنة  8 االجتماع في الكبار تعليم  مركز  مدير  شارك عثمان؛ وليد. وأ العربية،  الدول

 . األمية لمحو العربي للعقد العليا التنسيق

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5466/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-adult-education-center-participates-in-activity-7004036221219823616-OwHO?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598270555043794945
https://www.instagram.com/p/Cln7l9EoQSN/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5466




  

  بمحافظة شلقان لقرية شاملة تنموية   قافلة تطلق شمس… عين بنات
 القليوبية

 

  بمحافظة   شلقان  لقرية  الشاملة  التنموية  القافلة  البنات  بكلية  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  نظم
 متعددة،  تخصصات في بالكلية التدريس هيئة أعضاء من وكوادر نخبة ضمت القافلة القليوبية،

  من  يقرب ما على الكشف وتم واألطفال والعظام الباطنة بتخصصات الطب كلية من أطباء وشارك
 حالة 350

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5346/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-on-twitter-activity-7005912616254468096-F3hL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594256478801633285
https://www.instagram.com/p/ClLbT92IsAZ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search?q=5346


  

 شمس  عين ببنات الداخلية القافلة

 

 البنات،  كلية   في  الداخلية  التنموية  القافلة  البنات  بكلية  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  نظم
  متعددة   تخصصات  في  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  وكوادر  متميزة  نخبة  ضمت  القافلة
 على  والكشف  القلب  وضربات  والضغط  السكر  قياس  وشملت  شمس  عين  جامعة  من  وأطباء
 .مجانًا العالج وصرف العظام

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5354/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-internal-convoy-of-the-faculty-of-girls-activity-7000027073389957120-RoQu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594261395188711424
https://www.instagram.com/p/ClLpCR9I26T/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5354


  

بالدم للتبرع  الصحة وزارة حملة  تستضيف شمس عين ألسن  

 

  وزارة   مع  بالتعاون  شمس،  عين  جامعة  األلسن  بكلية  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  دشن
 حملة  السالم كايرو روتاري ونادي الدم لنقل القومي المركز في  ممثلة والسكان الصحة
 الحصول  وتم ،2022 نوفمبر 14 و 13 يومين مدار  على الكلية بحرم بالدم للتبرع موسعة 
 . النقي الدم من كيًسا 76 نتيجة

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5370/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_faculty-of-al-alsun-hosts-the-ministry-of-activity-7000368735274340353-82fa?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594603056150507520
https://www.instagram.com/p/ClS5483onaJ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5370


 

شمس عين بتربية  األمية محو  قافلة  فاعليات انطالق   

 

 المشروع   دعم  وحدة  مع  بالتعاون  شمس  عين  جامعة  التربية  بكلية  المجتمعية  الخدمات  وحدة  نظمت
 العديد   القافلة  وقدمت   الخانكة،  بمركز  العليقات  عرب  شباب  لمركز  تنموية  قافلة  األمية  لمحو  القومي

  التعليم  من التسرب عن ندوة وعمل األمية، لمحو فورية اختبارات عمل ومنها الخدمات من
 . ومشكالته

 
 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5402/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_launching-the-activities-of-the-literacy-activity-7003279523181973504-W4J0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597513844301398016
https://www.instagram.com/p/ClVyQeiIGnX/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5402


  

 الفيوم   محافظة نحو طريقها   في الطبية شمس عين جامعة قافلة

  من  الطبي الفريق يرافق الفيوم محافظة نحو طريقها في الطبية شمس عين جامعة قافلة توجهت
 وتستمر  البيئة،  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  لشئون  المساعد  الجامعة  أمين   والتمريض  الطب  كليتي
  برعاية  وذلك يومين، مدار على البيئة وتنمية المجتمع خدمة شؤون قطاع ينظمها التي القافلة
 الفيوم  محافظ

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5405/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-activities-of-the-first-day-of-ain-shams-activity-7003283503610028032-ZZ3d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597517825178218496
https://www.instagram.com/p/ClS5483onaJ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5405


 

  الطبية  شمس  عين  جامعة قافلة من مستفيد وثالثون وواحد وخمسمائة ألفان
 "كريمة حياة"  الرئاسية المبادرة ضمن الفيوم  لمحافظة

 على نجحت والتي الفيوم لمحافظة الطبية شمس عين جامعة قافلة فاعليات اختتمت
  التي   القافلة  باشرت  حيث  مواطن،  2531ل  مجانًا  الطبية  خدماتها  تقديم  في  يومين  مدار

 أعمالها  الفيوم  محافظة  مع  بالتعاون  بالجامعة  والبيئة  المجتمع  خدمة  شئون  قطاع  نظمها
 . شمس عين جامعة ورئيس الفيوم، محافظ  رعاية تحت

 
 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_two-thousand-five-hundred-and-thirty-one-activity-7003289605714112512-6z_A?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597523930079985664
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5429
https://www.asu.edu.eg/ar/5429/news/


 



 

COP27 ومؤتمر  المناخية  التغيرات عن توعوية  ندوة  

 األمم   اتفاقية  أطراف  لمؤتمر  المصرية  للرئاسة  المناخ  رائد  الدين  محيي  محمود  الدكتور  تفقد
 جنوب  محافظ فودة خالد واللواء المتحدة لألمم 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/5363/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-awareness-seminar-on-climate-change-and-activity-7000367861240090625-UzcK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594602186742398980
https://www.instagram.com/p/ClOFT5tIy7g/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5363


  

 

COP 27 ...  للصحة محدد كعامل المناخ  لتغير واالقتصادي االجتماعي التأثير 
المناخ  بمؤتمر شمس عين جامعة  لطالب بحثي مشروع  

 Youth As مبادرة مع وبالتعاون الجامعة رئيس المتينى محمود. د.أ برعاية

Researchers (YAR )العالمية الصحة منظمة ومع  اليونسكو لمنظمة التابعة (WHO  )
 بعنوان  COP 27 المناخ بمؤتمر بحثيا مشروعا شمس  عين جامعة طلبة  من  مجموعة قدم

 للصحة محدد  كعامل المناخ لتغير واالقتصادي  االجتماعي التأثير

 

 

 

 
 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-social-and-economic-impact-of-climate-activity-7000375382612819968-6m5T?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1594609704361394176
https://www.instagram.com/p/ClOF0JtoRAW/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search?q=5368
https://www.asu.edu.eg/ar/5368/news/


 



  

 األسبق  العالي  التعليم  وزير  نائب  تستقبل البيئة  وتنمية المجتمع لخدمة الجامعة رئيس  نائب

 

  المجتمع خدمة لشئون شمس عين جامعة رئيس نائب بعمل القائم فاروق  غادة. د. أ استقبلت
 الجامعة ومؤسس األسبق العالي التعليم وزير  نائب خيري، الدين بهاء أحمد. د. أ البيئة، وتنمية
 والدراسات األوسط  الشرق بحوث مركز مدير العبد، حاتم الدكتور بحضور مصر في اليابانية

 بالجامعة  المستقبلية

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-vice-president-for-community-service-activity-7000783849890672640-hgie?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1595018174944231427
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5379
https://www.asu.edu.eg/ar/5379/news/


 



 

 
 

 

 بالدمرداش  األطفال لمستشفى شمس عين جامعة البنات كلية زيارة

 

 األطفال  لمستشفى زيارة البنات بكلية البيئة وتنمية المجتمع  خدمة قطاع نظم
 المستشفى  بأقسام األطفال وجوه  على والسرور البهجة إلدخال وذلك بالدمرداش،

  المستشفى  مجهودات مع وتضامنًا لعبة، 45 من يقرب ما توزيع خالل من المختلفة
 ...التدريس هيئة أعضاء تبرعات من مالي بمبلغ التبرع تم

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5399/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-visit-of-the-faculty-of-girls-to-the-activity-7003280832098443264-nuyb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597515155939938309
https://www.instagram.com/p/ClVw8CaozQU/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5399


  

 

 

 

 

 للطفل   العالمي  باليوم شمس  عين تربية احتفالية

 

  التربية  بكلية المجتمعية الخدمات وحدة مع  بالتعاون االنجليزية اللغة تدريس تطوير مركز نظم
  ورؤية   ورسالة  أهداف  تحقيق  على  تأكيًدا  الحدث  بهذا  االهتمام  وجاء  للطفل،  العالمي  باليوم  احتفال
 التحول   ظل  في  للتعليم  المستقبلية  والرؤى  التغيرات  ومواكبة  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  تطوير  مركز

 الرقمي 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5400/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_celebration-of-the-faculty-of-education-on-activity-7003279120591716352-JHBh?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/ClVxcwxogbp/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1597513444059918336
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5400


 

 للسكر  العالمي باليوم  شمس عين جامعة التمريض  كلية  احتفال

 

  المتيني  محمود. د.أ رعاية تحت للسكر العالمي اليوم بمناسبة احتفالية التمريض  كلية نظمت
  وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب بعمل القائم فاروق غادة. د.أ الجامعة، رئيس
  المجتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  رفعت  هيام.  د.أ  وإشراف  الكلية،  عميد  موسي  سحر.  د.أ  البيئة،
 البيئة  وتنمية

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5404/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_celebration-of-the-faculty-of-nursing-on-activity-7005914685963177984-t-8l?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600149024748625922
https://www.instagram.com/p/ClVzFtTIIsz/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5404


  

  الحرب  وضحايا القدماء المحاربين لجمعية  شمس عين جامعة زيارة فاعليات
 محارب إرادة  بعنوان قصة

 

  القدماء  المحاربين جمعية مع بالتعاون ميدانية  زيارة البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم
  القدماء   المحاربين  جمعية  مدير   شريف  أحمد  محمد   أشرف  اللواء  وإشراف  بقيادة  الحرب  وضحايا
  كلية  عميد السيد أسامة. د. أ األلسن، كلية عميد رشاد سلوى. د. أ فيها شارك الحرب، وضحايا
 النوعية  التربية

 
 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5413/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-activities-of-ain-shams-universitys-activity-7005915011449536514-2CKD?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600149345243787265
https://www.instagram.com/p/CliOvbgoSjK/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5413


 



 

 البنات  بكلية  الخاصة  االحتياجات ذوي  لألطفال اليدوية للمنتجات معرض

 

 البنات بكلية البيئة  وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم للطفل، العالمي باليوم االحتفال مع تزامناً 
 األطفال الخاصة، االحتياجات ذوي لألطفال اليدوية للمنتجات معرض شمس، عين جامعة

 المعرض وضم ،"سيتى هوب" مؤسسة برعاية وتأهيلهم تدريبهم تم  المعرض في المشاركين
 المعروضات من متنوعة مجموعة

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-exhibition-of-handicrafts-for-children-activity-7000783402547208193-CDj4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1595017728385224705
https://www.instagram.com/p/ClTKla8orcQ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5381
https://www.asu.edu.eg/ar/5381/news/


  

 شمس عين  بتجارة الخير سوق  معرض افتتاح

 

 

  الجامعة   رئيس  نائب  فاروق  غادة.  د.  أ  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتينى  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت
 غادة. د. أ افتتحت التجارة، كلية عميد قدري خالد. د. أ البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون
 ...2022 نوفمبر 27 الموافق األحد يوم بالكلية الخير سوق معرض قدري خالد. د. وأ فاروق،

 
 

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-exhibition-of-handicrafts-for-children-activity-7000783402547208193-CDj4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/ClioZXMoRVU/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5444
https://www.asu.edu.eg/ar/5444/news/


 

 شمس عين ببنات الخيري المعرض

 

 هبة   الدكتورة  األستاذة  البنات،  كلية   عميد  يوسف  أميرة  الدكتورة  األستاذة  اليوم  افتتحت
 كلية  لطالبات  الخيري  المعرض  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  بركات
 البيئة وتنمية  المجتمع  خدمة شئون قطاع ينظمه والذي شمس  عين  جامعة البنات

 بالكلية  الفرنسية اللغة قسم  مع متميزة بمشاركة

 

 

 

 

 

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/1600150410299576320
https://www.instagram.com/p/Clio0vuopG8/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5446
https://www.asu.edu.eg/ar/5446/news/


  

 بمعرض العليا الدراسات  بكلية الخاصة االحتياجات ذوي رعاية مركز مشاركة
 اإلعاقة   ذوي منتجات

 

  للطفولة  العليا الدراسات بكلية الخاصة االحتياجات ذوي األطفال رعاية مركز شارك
 العالج  وحدة منتجات) بالمركز الهمم ذوي األطفال منتجات بعرض  شمس عين بجامعة
 ذوي   أمانة   نظمته  الذي  بالمعرض  وذلك(  األوريجامي   ووحدة  المهني   التأهيل  ووحدة  بالفن

 .خطاب حياة الدكتورة النائبة  إشراف تحت اإلعاقة

  

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-participation-of-the-center-for-the-care-activity-7004032702228107264-23dI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598267129987739653
https://www.instagram.com/p/Cl3KDUGoZb1/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5450
https://www.asu.edu.eg/ar/5450/news/


 

 


