
 



 



  

اليدوية   للحرف ديارنا لمعرض شمس عين  بجامعة المجتمع خدمة شئون قطاع زيارة  
 

 

 للحرف   ديارنا  معرض  إلى  تثقيفية  رحلة  البيئة،  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  نظم

 من انطالقًا الزيارة، تأتى" حرفي  بتتكلم مصر"  شعار تحت يقام والذي اليدوية

 لما  واليدوية، الحرفية المهن بأهمية  طالبها لدى الوعي تنمية في الجامعة دور

 البطالة على والقضاء االقتصاد عجلة دفع في دور من لها

 

  

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3851/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3851
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504463615163715597
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6910229069963886592/
https://www.instagram.com/p/Cal9eriI6sk/


  

 زيارة في مصر  أجل من وأسرة  سبورت  هليوبوليس وروتاري المجتمع خدمة شئون  قطاع

 عين  بجامعة للطفولة العليا الدراسات  بكلية الخاصة االحتياجات ذوي  األطفال  رعاية لمركز

 شمس

 

 مع بالتعاون شمس عين بجامعة  البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

 االحتياجات ذوي األطفال رعاية مركز إلى زيارة سبورت هليوبوليس نادي

  جامعة  رئيس رعاية تحت وذلك للطفولة، العليا الدراسات لكلية التابع الخاصة

 .. البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب شمس، عين

 

 

   

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3908/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3908
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504174993650991113
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_community-service-affairs-sector-rotary-activity-6909940638092259328-X5Zx?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CbUZkxiJWfZ/


 

 

 

 

 وأسرة  سبورت  هليوبوليس وروتاري  البيئة  وتنمية المجتمع خدمة  شؤون قطاع زيارة

الدمرداش  أطفال  لمستشفى مصر أجل  من  

 

  رئيس نائب تمراز هشام. د. وأ المتينى، محمود. د. أ رعاية تحت

 سعود الفتاح عبد. د. وأ البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة

  وروتاري  البيئة قطاع ينظم الطالب، لشئون الجامعة  رئيس نائب

 لمستشفى  زيارة المركزية، مصر أجل من وأسرة  سبورت هليوبوليس

 األطفال لعالج الجديد األطفال

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3952/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3952
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504434291773784068
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-visit-of-the-community-service-and-environmental-activity-6910199972722290688-JKKH?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CahLYUIob4E/


 



 

 النفسية   الصحة  لتعزيز ندوات سلسلة تستضيف شمس عين ألسن

 

  عين  جامعة  األلسن بكلية البيئة، وتنمية  المجتمع خدمة شئون  قطاع نظم

 الندوات من سلسلة والثقافية، النفسية الخدمات مؤسسة مع بالتعاون شمس،

  الجامعة،   رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت  النفسية،  الصحة  تعزيز  بهدف

 ...والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب سعود، الفتاح عبد. د. أ

 

 

 

 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/3856/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_faculty-of-al-alsun-hosts-a-series-of-seminars-activity-6905962304798896128-W6f_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500196914544975881
https://www.instagram.com/p/CbHWEbOIwZ3/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3856


 

  كلية مع بالتعاون شمس عين بآداب.. اإلعاقة  ذوي مع التعامل  كيفية  ندوة على كبير  إقبال 

 للطفولة العليا الدراسات

 

  بالتعاون  شمس عين جامعة اآلداب بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم

  اإلعاقة  ذوي مع التعامل كيفية: "بعنوان ندوة للطفولة العليا الدراسات كلية مع

 الجامعة،  رئيس  المتيني  محمود.  د.أ  رعاية  تحت  بالكلية  المؤتمرات  بقاعة  وذلك"  

 المجتمع  خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب تمراز هشام. د.أ

 

 

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3866/news/
https://www.instagram.com/p/CbHnSt_ICSp/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-great-turnout-on-the-seminar-on-how-to-activity-6905965780249522176-Vnx1?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500200874437746688
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3866


 

 

  فرط مع  للتعامل روشتة لألمهات تقدم شمس عين  بطفولة عمل ورشة

 االنتباه وتشتت الحركة

 

  عمل   ورشة  للطفولة،  العليا  الدراسات  بكلية  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  شئون  قطاع  نظم

  واالنتباه   التركيز  وزيادة  الحركة  فرط  من  للتخفيف  تغذوية  سلوكية  نفسية  إرشادات  بعنوان

 مركز   مدير  مع  بالتعاون  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  وتنظيم  بإشراف

 بالكلية  الخاصة االحتياجات ذوي

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/3867/news/
https://www.instagram.com/p/CbHn0HhpXxR/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-at-the-faculty-of-childhood-provides-activity-6905968423621525504-5yJu?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500202877578530816
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3867


 شمس عين  ببنات الطالبات أذهان عن يغيب ماذا: الحر  العمل" بعنوان ندوة  

 

 في  المجتمع وخدمة البيئة قطاع مع بالتعاون البنات، بكلية التربية أصول قسم عقد

 الطالبات؟  أذهان عن يغيب ماذا: الحر العمل" بعنوان ندوة بالكلية المؤتمرات قاعة

 رئيس  نائب تمراز هشام. د. وأ الجامعة رئيس المتينى محمود . د. أ رعاية تحت"

 ....البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/3878/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-seminar-entitled-freelance-work-what-activity-6906611846074511360-tLsI?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500846220809490438
https://www.instagram.com/p/CahF5myI6G3/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3878


 

  لدى الحياة جودة  بتحسين وعالقتها اإلنسانية  المهارات  تناقش تفاعلية ندوة

 شمس عين بطفولة الجامعة طالب

 

 بجامعة للطفولة العليا الدراسات بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم

 الحياة  جودة  بتحسين  وعالقتها  اإلنسانية  المهارات"    بعنوان  ندوة  شمس  عين

. د. أ الجامعة، رئيس المتيني محمود. د. أ رعاية تحت ،"الجامعة طالب لدى

 البيئة  وتنمية المجتمع  خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب  تمراز هشام

 

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3030/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/3896/news/
https://www.instagram.com/p/CbKW4wbJjpP/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6910275920322793472/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502980236782227457
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3896


 

 منسوبيها  بين الرقمي   التحول ثقافة  نشر  إلى تسعى  شمس عين آثار

 

  قنديل محمود المهندس مع اجتماع اآلثار كلية عميد الدماطي ممدوح. د. أ عقد

 االجتماع  حضر وقد االتصاالت، بوزارة المؤسسي  بالتطوير  مشروعات مدير 

 والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل الشوكي أحمد الدكتور األستاذ

 ... البيئة وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل بأعمال والقائم

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3899/news/
https://www.instagram.com/p/CbUZJQsof0-/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-archeology-seeks-to-spread-activity-6908744507660333056-fYx9?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502978872870117377
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3899


  

 الدراسات بكلية  المناخ  سفراء  لتأهيل  التدريبي للبرنامج الخامسة الدورة

 البيئية  والبحوث  العليا

 

  المناخ  سفراء لتأهيل التدريبي للبرنامج الخامسة الدورة البيئية والبحوث العليا الدراسات كلية تقيم

 مع بالتعاون وذلك الين، أون 2022 مارس 22 في تنتهي والتي 2022 مارس 12 من اعتباًرا

  للتكيف  متطوع شباب المليون مبادرة فعاليات ضمن اإلنساني للعمل التطوعي الفريق مؤسسة

 ...المناخي

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/3903/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-fifth-course-of-the-training-program-activity-6908744226688098304-7H8R?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1502978497177964544
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3903


  

 البنات  بكلية مودة برنامج  ضوء  في الحياة شريك تختار كيف  بعنوان ندوة

 

 االجتماعي  التضامن وحدة مع بالتعاون البنات  بكلية المجتمع خدمة  شئون قطاع نظم

 وتضمنت   مودة،  برنامج  ضوء  في"  الحياة  شريك  تختار  كيف"  بعنوان  ندوة  بالجامعة،

 عليه المبنى العقد لتحديد الخطوبة فترة وأهمية مودة، ببرنامج التعريف الندوة

 الحياة شريك اختيار وكيفية الزواج، وأهمية الزواج،

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3929/news/
https://www.instagram.com/p/CbUiEC-oPml/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-seminar-entitled-how-to-choose-a-life-partner-activity-6909938786135089154-mhC1?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504173118700535810
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3929


 

 

 

 

  الروتاري مع بالتعاون  للمرأة العالمي  باليوم المجتمع خدمة قطاع احتفالية

 للمرأة القومي  والمجلس الدولي

 نظم للمرأة، العالمي باليوم  االحتفال وبمناسبة" والبركة  الخير هي" شعار تحت

  للمرأة القومي والمجلس  الدولي روتاري نادي مع بالتعاون المجتمع خدمة قطاع

 الحي ألهالي ندوة منها الفعاليات من عددا تضمنت احتفالية، المرأة تمكين ولجنة

   لتغيير

 

   

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3930/news/
https://www.instagram.com/p/CbUiYySo-i5/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-community-service-sectors-celebration-activity-6909964355044274176-RScX?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504198657859629056
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3930


  

  للطفولة  العليا الدراسات بكلية  ندوة"..  والواجبات الحقوق  بين  المرأة" 

 شمس  عين بجامعة

 

 نائب  تمراز هشام. د.وأ شمس، عين جامعة رئيس  المتيني محمود. د.أ رعاية تحت

 كلية  عميد الجبالي هويدا. د.وأ البيئة، وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس

  شمس عين بجامعة للطفولة العليا الدراسات كلية نظمت للطفولة، العليا الدراسات

 "... والواجبات الحقوق بين المرأة"  بعنوان ندوة

 

   

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3959/news/
https://www.instagram.com/p/CbUrIetomh3/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_women-between-rights-and-duties-a-seminar-activity-6909980592549830656-OSeS?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504214996292620291
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3959


 



  

 للمالبس خيريا معرضاً  تنظم شمس عين تمريض

 

 الزهراوان  جمعية  مع  بالتعاون  التمريض  بكلية  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  نظم

 فعاليات  موسى سحر. د. أ افتتحت بها، والعاملين الكلية لطالب خيريًا معرضاً 

 مؤكدة   منتجات،  من  معروض  هو  ما  بكل  وأشادت  الجمعية،  بأعضاء  ورحبت  المعرض،

 سنويًا المعارض تلك تنظيم على الدائم الكلية حرص على

 

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3861/news/
https://www.instagram.com/p/CbHlP7son-n/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-nursing-organizes-clothes-activity-6910293940038443009-mDcH?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504528234897154052
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3861


 

 شمس  عين بعلوم للطالب المدعمة للمالبس الثاني  المعرض

 

 المعرض" شمس، عين بجامعة العلوم بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم

 منتجات  المعرض ويتضمن مارس، 2 -1 يومي" للطالب المدعمة للمالبس الثاني

 وسيتم  رمزية،  بأسعار(  وشنط  أحذية )  جلدية   ومنتجات  مالبس  ويشمل   والبنات،  للبنين

 .القادرين غير الطالب لصالح المعرض من العائد توجيه

 

   

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3863/news/
https://www.instagram.com/p/CbHlw26olYC/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-second-exhibition-of-subsidized-clothing-activity-6906630197664444416-S7p7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500864403390013447
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3863


  

 

 شمس عين جامعة العلوم  بكلية المالبس لمعرض كبير  إقبال 

 

 معرض  شمس،  عين  جامعة  العلوم  بكلية  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  شئون  قطاع  نظم

 تحت  الكلية إلدارة المجتمعي الدور من انطالقاً  وذلك مدعمة بأسعار للطالب مالبس

 وكيلة  سليمان أماني. د. أ وتنظيم الكلية، عميد السطوحي رجاء محمد. د. أ رعاية

 .... البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشؤون الكلية

 
 

   

https://www.instagram.com/p/CbKKA63IvVT/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_great-turnout-for-the-clothing-exhibition-activity-6906612435453902848-GBco?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500846774969327616
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3877
https://www.asu.edu.eg/ar/3877/news/


 

 

 شمس عين جامعة النوعية التربية  كلية لمباني ناجحة   إخالء  تجربة

 

 لجميع   ناجحة  إخالء  تجربة   اليوم  شمس   عين  جامعة  النوعية  التربية  كلية   اليوم  أجرت

 خدمة  لشئون الكلية وكيل وبحضور الكلية، عميد رعاية تحت وذلك الكلية، مباني

  الدورية  الكلية استعدادات إطار في اإلخالء  تجربة تأتي حيث البيئة، وتنمية المجتمع

 . بالكلية المعنية األجهزة جميع جاهزية من للتأكد

 

 

  

https://www.instagram.com/p/CbUcLWGoil7/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-successful-evacuation-experience-in-the-activity-6909939612056461312-6qPD?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504173900611358721
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3917
https://www.asu.edu.eg/ar/3917/news/


  

 

 للطالبات المجاني   الخيري  المعرض تفتتح البنات كلية عميدة

 

  ثقافة  ونشر االنتماء روح بتعزيز شمس عين جامعة البنات كلية اهتمام إطار في

 الكلية،   تتبناها  التي  االجتماعية  المسئولية  من  وانطالقًا  الجامعي،  المجتمع  في  التكافل

 التعليم  لشئون البنات كلية ووكيل شمس، عين جامعة البنات  كلية عميدة افتتحت

 .للطالبات المجاني الخيري المعرض والطالب

 

 

  

https://www.instagram.com/p/Cal8Siro-UU/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-girls-inaugurates-activity-6909965702372167680-gJyU?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504200028180602888
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3925
https://www.asu.edu.eg/ar/3925/news/


  

 

 الكتاب  معرض بافتتاح  يقومون والوكالء  الحقوق كلية عميد

 

 لشئون  الكلية  وكيل  الشافعي،  محمد.  د.  وأ  الحقوق  الكلية  عميد   صافي،  محمد.  د.  أ  قام

 المجتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  الشاذلي،  ياسين  الدكتور  واألستاذ  والطالب  التعليم

 الحقوق، كلية مدرج بساحة وذلك القانوني الكتاب معرض بافتتاح  البيئة وتنمية 

 . القانونية الكتب من متنوعة مجموعات ويشمل

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3946/news/
https://www.instagram.com/p/CbUngMioqoP/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-law-and-the-vice-deans-activity-6909966151481458688-2NvR?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504200466674106368
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3946


 



 

  التوعوية القافلة على المطرية   بحي مريم شجرة منطقة  أهالي  من كبير  إقبال 

 شمس عين لجامعة الشاملة

 

 منطقة   إلى  شاملة  توعوية  قافلة  بالجامعة  البيئية  والبحوث  العليا  الدراسات  كلية  نظمت

 كلية  تضمنت شمس عين جامعة من كليات بمشاركة المطرية  بحي مريم شجرة

 وذلك  الكبار،  تعليم  مركز  وأيضا  التمريض  كلية  اآلداب،  كلية  للطفولة،  العليا  الدراسات

 القاهرة محافظ العال عبد خالد اللواء رعاية تحت

 

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3885/news/
https://www.instagram.com/p/CbKTW6EoIJe/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-great-turnout-from-the-people-of-maryam-activity-6906617218013233153-5UHz?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500851543893028869
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3885


 



  

  شين وانغ الشعبية الصين   جمهورية  لسفارة التعليمى المفوض الوزير زيارة

 شمس عين لجامعة قانغ

 

  التعليمي  المفوض الوزير شمس، عين جامعة رئيس المتينى محمود. د. أ استقبل

 الفتاح  عبد  الدكتور  األستاذ  بحضور  قانغ،  شين  وانغ  الشعبية  الصين  جمهورية  لسفارة

 نائب   صالح  أيمن  الدكتور  واألستاذ  والطالب  التعليم  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  سعود

 ...والبحوث العليا الدراسات لشؤون الجامعة رئيس

 

   

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3889/news/
https://www.instagram.com/p/CbKVB_LJp-9/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-minister-plenipotentiary-for-education-activity-6906615795175276544-AvHy?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1500850123101900803
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3889


 


