
 



 



  

شمس عين بجامعة األطفال مستشفى في شمس عين بنات  
 

 

 لةالقاف وقامت بالدمرداش، األطفال لمستشفى تنمية قافلة البنات كلية نظمت

 ونقص الكلوي والفشل األورام مرضى األطفال على واأللعاب الهدايا بتوزيع

 على االبتسامة رسم ومحاولة األطفال على المرض آالم بعض لتخفيف المناعة

 .األطفال عالج في للمساهمة للمستشفى مالي بمبلغ التبرع تم كما وجوههم،

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4174/news/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523565269083619331
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_faculty-of-girls-ain-shams-university-at-activity-6929330976636436480-HGV3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cczk9afoBKn/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4174


 



  

إنسان إلنقاذ معانا  " لمؤسسة زيارة في شمس عين بنات كلية قافلة " 

 

 بال مه لمن بالدقي إنسان إلنقاذ معانا   لمؤسسة خيرية قافلة البنات كلية نظمت

 من ولفيف عادل هبه. د.أ و يوسف أميرة. د.أ وتوجهت السن، كبار من مأوى

 تقبالباس تقوم التي ،"إنسان إلنقاذ معانا  " مؤسسة مقر زيارة إلى الكلية أساتذة

 السن كبار وحتى سنة 18 سن من مأوى بال هم من ورعاية وتأهيل

 

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4176/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4176
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523565908249411585
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-girls-convoy-visits-the-activity-6929331617190526976-a-WW?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cczo1orIZrT/


 



  

  

 بلس لبحث الكوري الثقافي التراث جامعة رئيس تستقبل شمس عين جامعة

 المشترك التعاون

 

 Kim الكوري الثقافي التراث جامعة رئيس شمس عين جامعة قادة استقبل

Yongmo تمجاال في الجانبين بين التعاون سبل لبحث له، المرافق والوفد 

 شةمناق جانب إلى عليه والحفاظ التراث مجاالت في األكاديمي والتعاون األبحاث

 .فيهما التعاون للمؤسستين يمكن التي المختلفة الدولي التعاون أوجه

 

 

 

 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/4209/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_african-climate-ambassadors-a-pioneering-activity-6897882958058110976-EnYg
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492117309749608459
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4209


 

 تك بي" وشركة شمس عين جامعة بين تعاون بروتوكول

 

 محمود. د الجامعة، رئيس المتيني محمود. د. أ من كل وقع

 "تك بي" لشركة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس خطاب

 إكس تك بي" فرع أول إلنشاء مشترك تعاون بروتوكول

B.TECH X "الجامعي، الحرم داخل الشركة منتجات لبيع 

 يط،للتقس كاش مينى نظام في تسهيالت البروتوكول ويتضمن

 مشتركة برامج وإنشاء

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4211/news/
https://www.instagram.com/p/CZtfOtfjnRt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-opening-of-the-18th-annual-conference-activity-6897886208169771008-wA4J
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492120568749084674
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3676


 



 

 

 لألرض العالمي باليوم احتفاال   األخضر باللون تضيء شمس عين جامعة

 

 جامعةب البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع ينظمها التى الفاعليات إطار في

 تم الجاري أبريل 22 يوافق والذي لألرض العالمي باليوم إحتفاال   شمس عين

 السابعة الساعة من األخضر باللون الجامعة إدارة مقر الزعفران قصر إضاءة

 ابريل ٢٢ حتى ٢٠ من أيام ثالثة ولمدة مساء التاسعة الساعة إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4193/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-lights-up-in-green-in-activity-6929333658835124224-1Ifc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523567955514376192
https://www.instagram.com/p/Cczzc1JosQ2/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4193


  
 لبيئةل صديقا   كن مبادرة تطلق شمس عين آثار لألرض العالمي باليوم احتفاال  

 

 يف وذلك" للبيئة صديقا   كن" مبادرة شمس عين بجامعة اآلثار كلية أطلقت

 تحت المبادرة انطلقت. ابريل ٢٢ يوم العالمى األرض بيوم العالم إحتفاالت إطار

 امهش الدكتور واألستاذ الجامعة رئيس المتيني محمود الدكتور األستاذ رعاية

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب تمراز

 

 

 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4188/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_in-celebration-of-world-earth-day-ain-shams-activity-6929332015406149632-gRGp?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523566376073719808
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4188


 

 ميالعال األرض بيوم احتفاال   لألخضر عدستي مسابقة تطلق شمس عين آثار

 

 امعة،الج رئيس رعاية وتحت اآلثار، بكلية البيئة مشروعات شئون إدارة تعلن األرض، بيوم احتفاال  

 معالمجت خدمة شئون قطاع على والمشرف والبحوث العليا للدراسات الكلية ووكيل اآلثار كلية عميد

 ستيعد عنوان تحت فوتوغرافي تصوير مسابقة عن اإلدارة على المشرف عيسى سوسن. د وبإشراف

 لألخضر

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3030/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-archeology-launches-the-my-activity-6929333995285401600-ttKY?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523568279096545280
https://www.instagram.com/p/Cc4xZERIfF9/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4196
https://www.asu.edu.eg/ar/4196/news/


 

 بزراعة يقوم شمس عين بجامعة البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع

 لألرض العالمي باليوم احتفاال   األشجار

 
 خدمة شئون قطاع يحتفل الجارى أبريل من ٢٢ لألرض العالمى اليوم مع تزامنا  

 محمود د.أ رعاية تحت األرض،وذلك بيوم بالجامعة البيئة وتنمية المجتمع

. د.أ و الجامعة رئيس نائب تمراز هشام.د.أ و شمس عين جامعة رئيس المتينى

 ..الجامعة رئيس نائب سعود الفتاح عبد

 

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4191/news/
https://www.instagram.com/p/CZy7JkvIla0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-community-service-and-environmental-development-activity-6929332547831087104-5jUt?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1492124667171196929
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3702


  

 قبانطال األرض بيوم االحتفال فعاليات ختام يشهد شمس عين جامعة رئيس

 رياضي ماراثون

 

 رئيس نائب تمراز هشام. د.أ شمس، عين جامعة رئيس المتيني محمود. د.أ شهد

 ألرضا بيوم االحتفال فاعليات ختام البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة

 ةخدم شؤون قطاع ينظمها التي للتدخين، ال شعار تحت رياضي ماراثون بإقامة

 أبريل 21-20 يومي مدار على شمس عين بجامعة البيئة وتنمية المجتمع

 

 

 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/4197/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-witnesses-activity-6929026870256513024-D--B?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523261223772508160
https://www.instagram.com/p/Cc4xrz8oX5e/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4197


  

 داخل شاشات عبر الطاقة على للحفاظ إرشادات تعرض شمس عين جامعة

 الجامعي الحرم

 

 تدعو التي اإلرشادات بعض شمس عين جامعة بحرم الداخلية الشاشات عرضت

 ألرضا بيوم االحتفال فعاليات ضمن وذلك االستهالك، في واإلرشاد الطاقة على للحفاظ

 رئيس رعاية تحت البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظمه والذي العالمي

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس ونائب الجامعة،

 

 

   

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4206/news/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6929334633398444033/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1523568758450647041
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4206


 


