
 



 

 



 

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة ورئيس  شمس عين جامعة  رئيس لقاء
 

 

 رئيس  عيد يوهانسن. د. أ لقاء شمس عين جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ شهد

 الهيئة   رئيس  نائب  راضي  سناء.  د.  أ  و  واالعتماد  التعليم  جودة  لضمان  القومية  الهيئة

 مسئول  صالح أسامة. د. أ و  العالي التعليم لشئون التعليم جودة لضمان القومية 

 واالعتماد الجودة لضمان  القومية الهيئة في االعتماد

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5471/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_meeting-with-the-president-of-ain-shams-university-activity-7004041807407812608-A626?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598276129122840577
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5471


 

 مع بالتعاون شمس عين بآداب الثدي  سرطان عن المبكر  الكشف  بأهمية للتوعية ندوة

 ليونز  أندية

 

 وذلك الثدي سرطان مرض عن المبكر الكشف بأهمية للتوعية ندوة بالجامعة  اآلداب كلية نظمت

 فاروق   غادة.  د.  أ  الجامعة،  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  وتحت  ، "ليونز"  أندية  مع  بالتعاون

  عميد  بأعمال القائم كامل حنان. د. أ البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الجامعة رئيس نائب

 اآلداب كلية

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5480/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-symposium-to-raise-awareness-of-the-importance-activity-7006220701418307584-WcGW?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600455028623298560
https://www.instagram.com/p/Clx6wxDodUR/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5480


 

 

 

 

 شمس عين بصيدلة  ندوة.. الصحية الرعاية  نظام في  الصيدالنية المغذيات دور

 

 الثقافي،   الموسم  فاعليات  ضمن  الخامسة  المحاضرة  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  شئون  قطاع  نظم

 للدراسات  الجامعة  رئيس  ونائب  الصيدلة  كلية  العقاقير  أستاذ  سنجاب  بدوي  الناصر  عبد.  د.  أ  ألقاها

 الرعاية نظام في الصيدالنية المغذيات دور) بعنوان شمس عين جامعة( السابق) والبحوث العليا

 (الصحية

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-role-of-pharmaceutical-nutrients-in-the-activity-7006223952113016832-7A39?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600458279548702721
https://www.instagram.com/p/Clx02O7oYQR/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5475
https://www.asu.edu.eg/ar/5475/news/


  

 
 

 
 

 
 

 نوعية  بتربية  اإلعاقة  ذات المرأة ضد  العنف  مناهضة كيفية  بعنوان ندوة فاعليات

 
 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_the-activities-of-a-symposium-entitled-how-activity-7015246383808966656-0WmP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1609480714965192704
https://www.instagram.com/p/Cl3KbtioYM1/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5497
https://www.asu.edu.eg/ar/5497/news/


  

 المرأة دعم وحدة من  المنطلقة عادي مش مبادرة تستضيف  شمس عين  تربية

 مصاحبة  تدريبية عمل وورشة بالجامعة العنف  ومناهضة

 
  العنف،  ومناهضة المرأة دعم مجال في التوعية برامج على التربية  كلية حرص إطار في

 العنف ومناهضة المرأة دعم وحدة من المنطلقة" عادي مش" مبادرة الكلية استضافت

  ويندو  عن مصاحبة عمل وورشة" عادي مش" بعنوان ندوة تنظيم خالل من بالجامعة

 المتيني  محمود. د. أ برعاية وذلك النفس عن الدفاع

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5512/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-education-hosts-the-it-isnt-activity-7006235260711575552-76nd?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600469509415964674
https://www.instagram.com/p/Cl56p5AI0F4/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5512


  

 شمس  عين ببنات القلب دفء بعنوان ندوة

 

  بقسم   اإلسالمية  الدراسات  مدرس  ممدوح  فاطمة.  د  ألقتها  القلب،  دفء:  بعنوان  ندوة  البنات  كلية  نظمت

 وما  والطمأنينة السكينة ماهية الندوة  خالل الدكتورة تناولتها التي النقاط أهم  من وكان العربية، اللغة

 األسئلة  على لإلجابة والحاضرات الدكتورة بين التفاعل تم ؟(القلب دفء) بمصطلح المقصود

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5510/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-symposium-entitled-warmth-of-the-heart-activity-7006233690796163072-vHqC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600467988297023488
https://www.instagram.com/p/Cl55-PcIJvF/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5510


 

 شمس  عين جامعة األلسن بكلية  المرأة ضد  العنف  مناهضة ندوة

 
  بعنوان  ندوة بالجامعة التضامن وحدة مع بالتعاون البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

  وزيرة  مستشار هاشم صالح الدكتور األستاذ إشراف تحت ،" المرأة ضد العنف مناهضة" 

 أستاذ رجب جيهان. د. أ وتنسيق بالجامعات، االجتماعي التضامن وحدات عام ومنسق التضامن،

 التجارة بكلية التسويق

 
 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5508/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-seminar-on-combating-violence-against-women-activity-7006233350977843202-cQGe?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600467656804487169
https://www.instagram.com/p/Cl545haIQZc/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5508


  

 

 شمس  عين ببنات ندوة.. العمل بيئة  في   اإلتيكيت

 
  بكلية  البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع مع بالتعاون رفاعي؛ مـنال. د. أ برئاسة الفلسفة قسم نظم

  نـيـفين  الدكتورة لــ" العمل بيئة في اإلتيكيت: "عنوان تحت تثقيفية ندوة شمس؛ عين جامعة البنات

 ي النـويـهـ سـهـام الدكتورة األستاذة وتقديم بحضور البشرية، التنمية مدربة فــــاروق

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_etiquette-in-the-work-environment-seminar-activity-7015247414131339264-LfQK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1609481704057573376
https://www.instagram.com/p/CmBbuProSJe/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5521
https://www.asu.edu.eg/ar/5521/news/


  

 شمس عين بجامعة" واألسرة  المجتمع في   المرأة ودور العنف  نبذ" ندوة

 
  مع  بالتعاون والطالب التعليم وشئون البيئة، وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاعي نظم

  المجتمع   في   المرأة  ودور  العنف   نبذ)  بعنوان   توعوية  ندوة  القاهرة  فرع  للمرأة  القومى  المجلس

  محمود .  د.  أ  رعاية  تحت  شمس،  عين  بجامعة  الثقافي  الموسم  فعاليات  إطار  فى  وذلك(  واألسرة

 .شمس  عين جامعة رئيس  المتينى

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5534/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-symposium-on-renouncing-violence-and-the-activity-7015247855288225792-HOU_?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1609482146497937409
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5534


 

 شمس  عين جامعة  العلوم بكلية محاضرة.. للبالستيك اآلمن االستخدام 

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

 نظم بالجامعة، العلوم  كلية عميد السطوحي رجاء محمد. د. أ البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون

 اآلمن االستخدام" بعنوان محاضرة العلوم بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع

 ".للبالستيك

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5538/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-safe-use-of-plastic-a-lecture-at-the-activity-7015248130698833920-AIbn/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1609482470868635649
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5538


  

  لألخضر للتحضر  تشاوري لقاء ينظم شمس عين بتربية  اليونسكو نادي

 الجمهورية  مستوى على اليونسكو   أندية  لمنسقي تدريبية  وورش

 
  الجامعة  رئيس نائب  فاروق غادة. د. أ شمس، عين جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ برعاية

 وكيل عبدالحليم الدين عالء. د. وأ الكلية، عميد راشد حازم. د. أ والبيئة، المجتمع خدمة لشئون

 على  اليونسكو أندية مع لقاء بالكلية اليونسكو نادي نظم والبيئة المجتمع خدمة لشئون الكلية

 الجمهورية  مستوى

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5549/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-unesco-club-of-ain-shams-education-organizes-activity-7015249012773564416-s_kb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1609483307921571840
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5549


  

 الثالث اجتماعه  يعقد شمس عين  بتربية  البيئة  وتنمية  المجتمع خدمة قطاع

 المستويات  كافة  على القطاع إنجازات ومتابعة لمناقشة

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

  التربية  كلية  وكيل فرج محمد الحليم عبد الدين عالء. د. أ اجتمع البيئة، لشئون الجامعة

 المراكز   ومدراء  الكلية  أقسام  جميع  من   والبيئة  المجتمع  خدمة  لجنة  وأعضاء  البيئة،  لشئون

 .للقطاع التابعة والوحدات

 

 

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5559/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-community-service-and-environmental-development-activity-7015249395516354560-DPs4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1609483732393623552
https://www.instagram.com/p/CmL6_L4IYah/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5559


  

 البيئة  وتنمية المجتمع خدمة شئون بقطاع  التطبيقية  البحوث لجنة اجتماع

 
 شئون  بقطاع التطبيقية البحوث لجنة ٢٠٢٢ ديسمبر ١٢ الموافق اإلثنين أمس اجتمعت

 التطبيقية  البحوث وتمويل ودراسة لمناقشة وذلك شمس، عين جامعة والبيئة المجتمع

 ٢٠٢٣/٢٠٢٢  المالي  للعام  ثان  لعام  تمويلها  استكمال  والمطلوب  السابق  العام  من  المستمرة

 ... الجامعة موازنة من

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5566/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_meeting-of-the-applied-research-committee-activity-7016733665300754433-8Pze/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1610968276238049282
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5566


 

  الطب  كليتي بين بالتعاون" كريمة حياة" الرئاسية بالمبادرة توعوية  ندوة

 شمس عين بجامعة والتمريض

 
 كريمة،   حياة  الرئاسية  بالمبادرة  توعوية  ندوة  شمس،  عين  بجامعة  والتمريض  الطب  كليتي  نظمت

 نائب  والطالب،  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  شمس،  عين  جامعة  رئيس  رعاية  تحت  وذلك

  و  المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب والبحوث، العليا الدراسات لشئون الجامعة رئيس

 ........البيئة تنمية

 

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5563/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-awareness-seminar-on-the-presidential-activity-7015250385787367424-6Woj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1609484614921338880
https://www.instagram.com/p/CmL7S0QISGW/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5563


  

 شمس  عين نوعية  بتربية  والغذاء المناخي   التغير

 
 ندوة  شمس عين بجامعة النوعية التربية بكلية المهارات وتنمية التدريب وحدة نظمت

 محمد. د. أ و الكلية، عميد السيد أسامة . د. أ برعاية" والغذاء المناخي التغير" بعنوان

 شوقي  الرحمن   عبد.  د  وإشراف  البيئة،  وتنمية  المجتمع   خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  فرج  أحمد

 المهارات  وتنمية التدريب وحدة  مدير

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5511/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-climate-change-and-food-a-seminar-at-activity-7006234676486950912-Z9QA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600468978081550338
https://www.instagram.com/p/Cl56Kl-IdEH/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5511


 

 شمس عين بزراعة ندوة.. التربة بجودة وعالقاتها المناخي   اليوم

 
  األغذية منظمة  ومع  سويف بني  جامعة الزراعة كلية  مع  بالتعاون الزراعة كلية نظمت

 المناخي  التغير) ندوة للتربة العالمي باليوم واحتفاالً  مصر في المتحدة لألمم والزراعة

  world soil day للتربة العالمي باليوم االحتفال بمناسبة وذلك( التربة بجودة وعالقته

 األغذية   منظمة  مع بالمشاركة وذلك

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5503/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climatic-day-and-its-relationship-to-soil-activity-7006227017616564226-e7Je?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1600461334952308738
https://www.instagram.com/p/Cl3MecPIvW1/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5503


 



  

NBK Egypt الوطني  الكويت وبنك  شمس عين  حقوق  بين  تعاون بروتوكول    

 الدكتور   األستاذ  عن  نيابة  شمس،  عين  جامعة  الحقوق  كلية  عميد  صافي،  محمد  الدكتور  األستاذ  وقع

 التنفيذي  والمدير المنتدب العضو الطيب، ياسر األستاذ السيد و الجامعة، رئيس المتيني، محمود

 الكويت  وبنك شمس عين جامعة الحقوق كلية بين مشترك تعاون بروتوكول الوطني، الكويت لبنك

 .الوطني

 

 
 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5576/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-cooperation-protocol-between-the-faculty-activity-7015251792745652225-fSsw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1609486020109647872
https://www.instagram.com/p/CmYWyEpoaui/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5576


  



 

  بطريقة السلبي لإلخالء تجربة يشهد الوايلي  حي   رئيس حسين  خيري   اللواء

 النوعية   بالتربية الرابعة للمرة المحاكاة

 إدارة  وحدة بين بالتعاون وذلك السلبي، لإلخالء تجربة بالجامعة النوعية  التربية كلية أطلقت

  وبحضور   الطبية  الرعاية  بدار  اإلسعاف  وإدارة  بالكلية  الجودة  ضمان  ووحدة  والكوارث  األزمات

  محمود . د. أ  رعاية تحت وذلك المخاطر، حالة في للكلية اإلخالء على للتدريب  مكثف أمني

 الجامعة  رئيس المتيني

 

 

 
 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5470/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_major-general-khairy-hussein-head-of-al-waili-activity-7004041315344617472-Z9v0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1598275640074981376
https://www.instagram.com/p/Cln8q-TIUyc/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5470


  

 شمس  عين  بنوعية المحاكاة بطريقة السلبي لإلخالء الرابعة التجربة 

 
 والكوارث  األزمات إدارة وحدة نظمتها والتي السلبي لإلخالء تجربة النوعية  التربية كلية أطلقت

  وبحضور  الطبية، الرعاية بدار  اإلسعاف وإدارة بالكلية الجودة ضمان وحدة مع  بالتعاون بالكلية،

 . الكلية عميد برعاية التجربة أقيمت المخاطر، حالة في للكلية اإلخالء على للتدريب مكثف أمنى

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-fourth-experiment-of-passive-evacuation-activity-7006222364304691200-41OZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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 الخاصة   االحتياجات لذوي العالمي اليوم ....  ٢٠٢٢ديسمبر ٣

 القطاع لشئون الجامعة رئيس نائب بأعمال القائم برئاسة المجتمع، خدمة شؤون قطاع يتقدم

  المجتمع،  خدمة لشئون المساعد الجامعة وإشراف القطاع لشئون الجامعة رئيس نائب ومستشار

 3 الموافق الخاصة االحتياجات لذوي العالمي اليوم بمناسبة الخاصة االحتياجات لذوي بالتهنئة

 ......2022 ديسمبر
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 شمس عين جامعة البنات  بكلية الخاصة القدرات لذوي  العالمي  اليوم

 

 اليوم  احتفالية شمس، عين بجامعة البنات كلية عميد يوسف أميرة الدكتورة األستاذة شهدت

 البنات  بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظمها والتي الخاصة، القدرات لذوي العالمي

 بإدارة سيتى هوب مؤسسة مع بالتعاون الكلية بمسرح ١٢/۸/ ٢٠٢٢ الموافق الخميس يوم

 .......عزت أمل الدكتورة
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  عن متميزة عمل  بورشة الهمم  لذوي العالمي باليوم  شمس عين تربية  احتفال

 واإلرادة التحدي   روح لتنمية اليدوية  الحرف  تأصيل

 

  بعنوان   العمل  ورشة  شمس،  عين  جامعة  التربية  كلية  نظمت  الهمم  لذوي  العالمي  اليوم  مع  تزامنًا

" والتحدي والعزيمة  اإلرادة من ملهمة بنماذج المصرية والصناعات اليدوية الحرف تأصيل"

  لشئون   الجامعة  رئيس  نائب  فاروق   غادة.  د.  وأ  الجامعة،  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت

 والبيئة  المجتمع خدمة
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  الفترة مع تزامنًا  العنف ومناهضة المرأة دعم وحدة  تطلقها  التي" عادي مش" مبادرة ختام احتفالية

 شمس عين  جامعة  البنات كلية ضيافة في  المرأة  ضد العنف  لمناهضة( يوًما عشر ستة) العالمية

 
 مش "  مبادرة ختام احتفالية فعاليات البنات كلية عميد يوسف أميرة الدكتورة األستاذة شهدت

 قطاع مع بالتعاون شمس، عين بجامعة العنف ومناهضة المرأة دعم وحدة تطلقها التي ،"عادي

  بمسرح ١٠/ ٢٠٢٢/١٢السبت  يوم والطالب التعليم شئون وقطاع البيئة وتنمية المجتمع  خدمة

 ...الكلية
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