
 



 

 



 

  أوبرا  لبرنامج وشرح  السياحة  مجال في  اللغات لطالب جديدة عمل مجاالت

 شمس  عين بألسن العالمي

 

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

 الكلية، عميد رعاية تحت  السياحة، مجال في العمل بمجاالت تعريفية ندوة

 لإلعداد " سنتر سكاي" شركة مدير العقباوي أحمد. أ الندوة استضافت

  طالب   من  كبير  عدد  بحضور  العمالء،  وخدمة  السياحة  بمجال  للعمل  والتأهيل

 .الكلية

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4624/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_new-work-fields-for-language-students-in-activity-6961970653356781568-8HQS?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1556204982197780480
https://www.instagram.com/p/Cg1wi7UIPCz/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4624


 

 مايكروسوفت الستخدامات تدريبية دورة في المشاركين  تكرم شمس عين ألسن عميد

 

  اإلدارات  موظفي السادة بتكريم األلسن كلية عميد رشاد سلوى. د. أ قامت

  خدمة  قطاع أطلقها التي  التدريبية الدورة في  المشاركين بالكلية، المختلفة

  اكسل  برنامج الستخدام اإلداري الجهاز كفاءة لرفع البيئة، وتنمية المجتمع

 باإلدارات   اليومية  األعمال  في  مايكروسوفت  خدمات  استخدام  على  والتمرس

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4607/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-al-alsun-honors-activity-6959818208400818176-mOX2?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1554052541050232832
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4607


 

 

 

 

  عين ببنات" والحكومية الحيوية المنشآت تأمين"  حول  تدريبية ورشة

 شمس

 

  تدريبية   ورشة  بعقد  المدني  الدفاع  وحدة  مع  وبالتعاون  البنات،  بكلية  المجتمع  خدمة  قطاع  قام

  مدير  الحميد عبد محمد أحمد المقدم وقدمها والحكومية الحيوية المنشآت تأمين بعنوان

 الصيانة   قسم  رئيس  فؤاد  محمد  الغفار  وعبد  الجامعة  األمن  جهاز  رئيس  ونائب  المدني  الدفاع

 المدني  الدفاع بوحدة

 

 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-training-workshop-on-securing-vital-and-activity-6962315697636954113--kbj?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1556551915760222208
https://www.instagram.com/p/Cg9PH0eoHhN/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4641
https://www.asu.edu.eg/ar/4641/news/


  

 
 

 
 

 
 

 المناخ  سفراء  لتأهيل التدريبي   البرنامج

 

 لتأهيل  التدريبي البرنامج عن شمس، عين بجامعة البيئية للبحوث العليا الدراسات كلية تعلن

  تحت  تقام التي اإلنساني، للعمل التطوعي الفريق مؤسسة مع  بالتعاون وذلك المناخ، سفراء

 مجلس رئيس الشربيني مصطفى. ود الكلية، عميد دنيا سمير نهى الدكتور األستاذ اشراف

 .التطوعي الفريق مؤسسة أمناء

 

                                   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-ambassadors-training-program-https-activity-6965268010429263872-QxFj?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1559502339312058369
https://www.instagram.com/p/ChPZiX6I4Px/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4673
https://www.asu.edu.eg/ar/4673/news/


 

  الجامعة طالب  تأهيل..  الثانية الفرقة التربية كلية من  طالبًا  625 بمشاركة

 األمية محو  في للمشاركة

 
  األمية،  محو مجال في للعمل التربية كلية لطالب التأهيلية الدورات من مجموعة افتتحت

 10  إلى  7  من  الفترة  خالل  األمية  محو   وحدة  مع  بالتعاون  الكبار  تعليم  مركز  ينظمها  والتي

 الطالب إلعداد الوحدة وتسعى بالكلية الثانية الفرقة طالب التدريب واستهدف أغسطس

 .الكبار لتعليم معلمين ليصبحوا

 

 

 

   

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-conclusion-of-partners-in-climate-activities-activity-6911296443517403136-yRJx?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505530772777807875
https://www.instagram.com/p/Cbrx9Yho491/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4020
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1559504380893843456
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_with-the-participation-of-625-students-from-activity-6965270056557555712-tLyo?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/ChPgBoVIqAe/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4679
https://www.asu.edu.eg/ar/4679/news/


 



  

  بحملة العظام  هشاشة عن المجاني الكشف  من مستفيًدا وثمانون خمسة

 متنكسرش&  متنكسريش

 

 كلية   مع  بالتعاون  شمس  عين  بجامعة  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  شؤون  قطاع  نظم

&   متنكسريش"  عنوان  تحت  وذلك  العظام،  هشاشة  بمرض  للتوعية  حملة  الحقوق،

 العظام  هشاشة  عن  مجانيًا  مبكًرا  كشفًا  85  الحملة  قدمت  الحقوق،  بكلية"  متنكسرش

 مختلفة  أعمار من والرجال النساء من الحملة على للمترددين

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4609/news
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1559844709039841282
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_eighty-five-beneficiaries-of-free-screening-activity-6965610424545259520-WyxY?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4609


 



  

 كلية لطالب التأهيلية  الدورات  من عدًدا ينظم  بالجامعة الكبار  تعليم مركز

 األمية  محو في  للعمل  التربية

 

  محو   مجال  في  للعمل  التربية  كلية  لطالب  التأهيلية  الدورات  من  مجموعة  افتتحت

 وحدة مع بالتعاون شمس عين جامعة الكبار تعليم مركز ينظمها والتي األمية،

 مع ،2022 أغسطس 10 إلى 7 من الفترة خالل التربية بكلية األمية محو

 الجامعة  رئيس المتيني محمود. د. أ برعاية وذلك المتألقين المدربين

 

  

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/4656/news/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1558854465477906435
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-adult-education-center-organizes-qualifying-activity-6964620131981230081-lEX4?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4656


 

 شمس عين  بتربية األمية لمحو الفورية االمتحانات  استمرار

 
 القومي  المشروع لدعم وذلك األمية لمحو الفورية االمتحانات التربية بكلية عقدت

  وبحضور   الكلية  عميد  بإشراف  التربية  كلية  مقر  في  االمتحانات  وتمت  األمية،  لمحو

  مدير  طلبة صهيب. د عليها وأشرف االمتحانات تابع وقد البيئة لشئون الكلية وكيل

 التربية  بكلية األمية لمحو القومي المشروع دعم وحدة

 

 

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4644/news/
https://www.instagram.com/p/Cg_2Q7_I-3o/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1557074020104896515
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_continuation-of-the-instant-literacy-exams-activity-6962815066802909184-Pts8?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4644


  

 

 شمس  عين بتربية  األمية لمحو  الفورية  لالمتحانات الثالث  اليوم

 

 األمية  لمحو الفورية لالمتحانات الثالث اليوم شمس عين جامعة التربية بكلية عقدت

 تمت  وقد األمية، لمحو القومي المشروع دعم في المشاركة الكليات لكافة وذلك

 راشد حازم. د.أ الكلية عميد من وتوجيه بإشراف التربية كلية مقر في االمتحانات

 البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل  وبحضور

 

 

   

https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1556207918650953729
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-third-day-of-the-instant-literacy-exams-activity-6961973588618809344-opmA?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cg1z98Pok0-/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4630
https://www.asu.edu.eg/ar/4630/news/


 

  باحتفالية شمس عين بجامعة االحتياجات ذوي رعاية  مركز أطفال  مشاركة

 29 الـ   السنوي بعيدها الدين عالء مجلة

 
  في  شمس عين بجامعة الطفولة بكلية الخاصة االحتياجات ذوي مركز أطفال شارك

 على اليوم برنامج اشتمل ،29 الـ السنوي بعيدها" الدين عالء مجلة" احتفالية

 لألطفال،  وأنشطه  ومسابقات  وألعاب  السيرك  وفقرة  األراجوز  وعرض   أطفال  أغاني

 .الدين عالء مجلة من األطفال على مجالت توزيع تم اليوم ختام وفي

 

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4670/news/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1559501288483725312
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_children-of-the-care-center-for-special-needs-activity-6965266961337364480-uh9r?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/ChPlrf6ouue/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4670


 

  


