
 



 



 

نامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة بنسلفانيا  ندوة تعريفية ببر
ن شمس  ومؤسسة ساويرس بهندسة عي 

نامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة   ن شمس، الندوة التعريفية لبر ي رئيس جامعة عي  شهد أ. د. محمود المتينن
ي عميد  2222- 2222بنسلفانيا ومؤسسة ساويرس للعام الجامعي  ي نظمتها كلية الهندسة برئاسة أ. د. عمر الحسينن الن 

 .وبحضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالكلية، 

 

 

 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5871/news/ain-shams-university-wins-first-place-in-the-highest-number-of-indexed-journals-in-the-arabic-citation-index-arci
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ي معرض القاهرة الدولي أ. د. محمد عبد العزيز يحصل عىل الجائزة 
ونزية فن البر

 السابع لالبتكار

 

ي معرض القاهرةحصل أ. د. محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة عىل 
ونزية فن  الجائزة البر

ة تم تحويلها لسيارة ذاتية القيادة باستخدام الذكاء االصطناعي  وع سيارة كهربائية صغب  الدولي السابع لالبتكار عن مشر
ي  اف أ. د. عمر الحسينن  .والحساسات المتقدمة، وذلك تحت إشر

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5877/news/faculty-of-specific-education-celebrates-the-advancement-of-the-egyptian-magazine-for-specialized-studies
https://www.facebook.com/profile/100070429421108/search/?q=5877
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مجلس كلية اآلثار يكرم الفائزين بمسابقة بنوك األسئلة وأعضاء وحدة 
 القياس والتقويم

 

ي الجلسة 
ن شمس، فن ن  ٥١كرم مجلس كلية اآلثار جامعة عي  م ،بحضور أ.د. احمد ٠٢٠٢/ ٠/ ٠٢المنعقدة يوم االثني 

ي مسابقة بنوك 
، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و أعضاء المجلس الفائزين فن قامت مدير  األسئلة، حيثالشوكي

ي مسابقة بنوك األسئلة
 .وحدة القياس والتقويم بإعالن أسماء الفائزين فن

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5894/news/faculty-of-specific-education-celebrates-the-advancement-of-the-egyptian-magazine-for-specialized-studies
https://www.facebook.com/profile/100070429421108/search/?q=5894
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1629539323098935296
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https://www.instagram.com/p/Co_7LBMIbfL/


 

ن شمس للتقدم لجائزة الكويت للعام  دعوة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة عي 
ن  الدورة 0202  الثانية واألربعي 

 

شح والتقدم لـ )جائزة الكويت( لعام  (KFASأعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ) الدورة  2222 –عن فتح باب الب 
ي المجاالت التالية: العلوم األساسية، التطبيقية، االقتصادية واالجتماعية، اإلنسانية والفنون واآلداب،  22الـ 

فن
شيح   .2222يونيو 22التخصصية الناشئة، آخر يوم لتسلم طلبات الب 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5909/news/the-training-unit-of-the-network-and-information-technology-center-begins-the-digital-transformation-courses-with-its-second-edition
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 0202وزيرا التعليم العالي والنقل يشهدان افتتاح المؤتمر الدولي للمدن الذكية 

 

، والفريق كامل الوزير وزير النقل، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للمدن  شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ن شمس بالتعاون مع الهيئة بعنوان "نظرة مستقبلية"، والذي تنظمه كلية  2222الذكية  الهندسة جامعة عي 

 .  الهندسية للقوات المسلحة، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 

 
 

  
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5920/news/the-training-unit-of-the-network-and-information-technology-center-begins-the-digital-transformation-courses-with-its-second-edition
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https://www.instagram.com/p/CpSMhrXIty-/?igshid=OWEyOTRmYTI=


 

ن شمسوسائل التغيب  نحو التنمية   المستدامة.. ندوة بهندسة عي 

 

نظمت لجنة المؤتمرات بكلية الهندسة ندوة وسائل التغيب  نحو التنمية المستدامة بالتعاون مع مركز التعليم التكامىلي 
ية مبإمديست مرص لسد الفجوة المعرفية حول العلوم والتكنولوجيا والهندسة وألقاها أ.د. محمد عيد استشاري التن

يطانية  المستدامة والمدير السابق لمكتب التدويل بالجامعة البر

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5880/news/the-training-unit-of-the-network-and-information-technology-center-begins-the-digital-transformation-courses-with-its-second-edition
https://www.facebook.com/profile/100070429421108/search/?q=5880
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1631619715645820929
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_means-of-change-towards-sustainable-development-activity-7037385464244285440-jfot?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/Co4bL-WoJ5v/


 

ي موافقات التجارب الرسيرية  لألدوية المستخدمة لعالج 
"اإلرساع فن

ن شمس  الرسطان " ندوة بصيدلة  عي 

 

ي تقيمها الكلية خالل العام الجامعي  ي إطار سلسلة من الندوات العلمية األسبوعية الن 
نظمت كلية ٠٢٠٢/٠٢٠٠فن

ي موافقات التجارب الشيرية 
ن شمس ندوة عن اإلشاع فن  .لألدوية المستخدمة لعالج الشطانالصيدلة جامعة عي 

 

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5890/news/the-training-unit-of-the-network-and-information-technology-center-begins-the-digital-transformation-courses-with-its-second-edition
https://www.facebook.com/profile/100070429421108/search/?q=5890
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1631619978880270338
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_accelerating-clinical-trial-approvals-for-activity-7037385682415235072--AL9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/Co_5yR_IdKa/


 

ي 
ونن  الثالث بكلية البنات بعنوان "البحوث والدراساتالملتقى اإللكبى

 البيـنــية"

 

ن شمس  ي الثالث لوحدة النشر العلمي افتتح أ. د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عي 
ونن للدراسات العليا، الملتق  اإللكب 

ن  ن والثالثاء الموافقي  اير  ٠٥-٠٢بكلية البنات بعنوان: "البحوث والدراسات البينية"، والذي عقد عىل مدار يومي اإلثني  فبر
ة أحمد يوسف عميدة الكلية.  ٠٢٠٢  م، برئاسة أ. د. أمب 

 

 

 

 

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5897/news/the-training-unit-of-the-network-and-information-technology-center-begins-the-digital-transformation-courses-with-its-second-edition
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ن شمس ي ال يعرفها أحد ندوة بألسن عي   أم كلثوم التى

 

ي ال يعرفها أحد"،  عقدت لجنة العالقات الثقافية الخارجية بكلية األلسن ندوتها الشهرية تحت عنوان: "أم كلثوم الن 
والحاصل عىل عدد من الجوائز وحاضن فيها أحمد عنب  مصطقن الشاعر المعروف وصاحب الدواوين والمقاالت النقدية 

ي منطقة الروضة بالمنيل
 .األدبية، ومؤسس متحف أم كلثوم الواقع فن

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5900/news/the-training-unit-of-the-network-and-information-technology-center-begins-the-digital-transformation-courses-with-its-second-edition
https://www.facebook.com/profile/100070429421108/search/?q=5900
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1631620549880193026
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_umm-kulthum-as-no-one-knows-hera-symposium-activity-7037386251804512256-Ot_f?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/Co_8bkLIeo3/


 

ن شمسالمؤتمر العلمي ال ي طب أسنان عي  ي لخريجر
 ثانن

 

ي 
ن لعام نظمت كلية طب األسنان المؤتمر العلمي الثانن ي كلمته أوضح عميد الكلية أن الملتق  يعد  2222للخريجي 

فن
ن عىل إدارة الكلية بذلوا الكثب  من الجهد حن   ن مؤكًدا أن القائمي  ن الكلية والخريجي  فرصة طيبة للتواصل المستمر بي 

ن بأهمية هذا الملتق  العلمي   .أصبح هناك وعي كامل من قبل الخريجي 

 

 

 

 

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5907/news/the-training-unit-of-the-network-and-information-technology-center-begins-the-digital-transformation-courses-with-its-second-edition
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https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-second-scientific-conference-for-graduates-activity-7035914887536984064-CZgQ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

دية والنقوش الدولي العارسر "آثار  انطالق مؤتمر مركز الدراسات البر
 وتراث مدن وقرى مرص العليا"

 

ن شمس بعنوان آثار وتراث  دية والنقوش الدولي العاشر بجامعة عي  انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر مركز الدراسات البر
مدن وقرى مرص العليا، وأشارت أ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن 

ي 
ي مجال التخطيط العمرانن

 باألثار.  مرتبط ارتباًطا وثيًقا تخصصها فن

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5918/news/the-training-unit-of-the-network-and-information-technology-center-begins-the-digital-transformation-courses-with-its-second-edition
https://www.facebook.com/profile/100070429421108/search/?q=5918
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1630148757839925249
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-the-tenth-international-conference-activity-7035914435907006464-sDs8?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 

ن شمس ... بعنوان "   32انطالق فاعليات المؤتمر السنوي الـ  لطب عي 
 كيف سيغب  الذكاء االصطناعي وجه الرعاية الصحية"

 

ن شمس، بعنوان  ن لكلية الطب جامعة عي  ن شمس، فاعليات المؤتمر السنوي الثالث واألربعي  افتتح رئيس جامعة عي 
وفيسور  ،  Christopher Ellison"كيف سيغب  الذكاء االصطناعي وجه الرعاية الصحية"، وشهد افتتاح المؤتمر البر

ن األمريكية   American college of surgeons President ofرئيس كلية الجراحي 
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ن  ن حقوق عي  خاذ شمس ومركز دعم اتبدء تفعيل بروتوكول التعاون بي 
 القرار بمجلس الوزراء

 

ن كلية الحقوق، ومركز  م بي  يث دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حبدأت أول خطوات تفعيل بروتوكول التعاون المبر
ي تسمح لهم  تسلم طالب دبلومات الدراسات العليا بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم كلمات المرور الن 

يعية للمركز، واالستفادة من الخدمات المقدمة  بالدخول عىل البوابة التشر

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5870/news/the-training-unit-of-the-network-and-information-technology-center-begins-the-digital-transformation-courses-with-its-second-edition
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ي  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث يستقبل الملحق الفتن
 بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة اإلمارات

 

ي  استقبل أ.  د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بقرص الزعفران، أ. إيمان الحوسنن
ي بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة اإلمارات العربية المتحدة  ي بشر الملحق الفنن

ى من بالقاهرة وأ. رومانن
ك  .متابعة شئون الطالب بالسفارة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشب 
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https://www.instagram.com/p/Co1qZqgIQ5A/


 

ن شمس ي ضيافة جامعة عي 
ي بالقاهرة فن

 السفب  األلمانن

 

ي بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث ُسبل التعاون  التق  أ. 
ن شمس السفب  األلمانن ي رئيس جامعة عي  د. محمود المتينن

ن شمس والجامعات األلمانية، وتناول اللقاء التعاون مع الجامعات  ن جامعة عي  ي المجاالت البحثية واألكاديمية بي 
فن

 ى. عىل الثقافات والمعارف األخر األلمانية وأهمية االنفتاح 
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ي 
ن شمس يستقبل نائب وزير الزراعة االوزباكستانن  رئيس جامعة عي 

 

ن شمس، السيد سانجار اديلوف نائب وزير الزراعة  ي رئيس جامعة عي  استقبل األستاذ الدكتور محمود المتينن
ن شمس والجامعات االوزباكستانية ن جامعة عي  ، لبحث ُسبل التعاون بي  ي

عبد  .د .أشهد اللقاء  حيث ،االوزباكستانن
 .محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم .د و أ.  الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة
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ن شمس وجامعة ميتشتجن  ن جامعة عي  مناقشة سبل التعاون بي 
 بالواليات المتحدة األمريكية

 

ن شمس، يوم الثالثاء الموافق استقبل األستاذ الدكتور محمود  ، رئيس جامعة عي  ي اير بقرص الزعفران،  ٠٥المتينن فبر
وفيسور/ سونج سو مساعد مدير معهد الصحة العالمي بجامعة ميتشتجن بالواليات المتحدة األمريكية، لبحث  البر

ن شمس وجامعة ميتشتجن.  ن جامعة عي   سبل التعاون بي 
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