
 



 

 



 

  في يشارك شمس  عين بجامعة القاحلة المناطق   في الزراعية البحوث  معهد

 كليتك  اختر  ندوات فاعليات

 

 القاحلة  المناطق في الزراعية والبحوث العليا الدراسات معهد شارك

  ومثّل   البحيرة،  محافظة  مع  بالتعاون"  كليتك  اختر"  ندوات  فاعليات  في

  المعهد  لدور أشار الذي بالمعهد الدولي والتعاون الجودة مدير المعهد

 لها  يتعرض التي المشكالت حل في تساهم متميزة كوادر تخريج في

 مصر   في الزراعة قطاع

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4702/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-agricultural-research-institute-in-arid-activity-6965275909394165760-DyfT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1559510231415128067
https://www.instagram.com/p/ChW-YxeI_na/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4702


 

 شمس  عين بتربية عمل ورشة.. والتبعية القيادة

 

  ورشة  التربية وكلية شمس عين بجامعة االجتماعي التضامن وحدة نظمت

  واستخدم  ،"والتبعية القيادة" ناجح؟ قائد تكون كيف بعنوان تدريبية  عمل

  في  المشكالت وحل والحوار التفاعل استراتيجيات من العديد بالورشة

  في  شمس عين جامعة كليات طالب الورشة واستهدفت العمل، مجموعات

 ...التخصصات كافة

 

 

 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/4703/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_leadership-and-subordination-a-workshop-activity-6965276248621088768-a4_8?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1559510574920355844
https://www.instagram.com/p/ChW-ngPoNSr/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4703


 

 

 

 

  لألطفال  الوطني  الحوار   تستضيف  البيئية والبحوث  العليا الدراسات كلية

 الصغير   المناخ  سفير دورة وتعقد

 

  الوطني  الحوار شمس عين بجامعة البيئية والبحوث العليا الدراسات كلية استضافت

 الكلية عقدت كذلك البيئة، عين جمعية مع بالتعاون البيئة وزارة  به  تقوم التي لألطفال

. د.  أ   رعاية  تحت  وذلك  الطفل،  جامعة  مع  باالشتراك  لألطفال،  الصغير  المناخ  سفير  دورة

 شمس  عين جامعة رئيس المتيني محمود

 

 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-graduate-studies-and-environmental-activity-6968681259099172864-m5F5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1562915588535713792
https://www.instagram.com/p/ChzC3qwIUZ0/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4737
https://www.asu.edu.eg/ar/4737/news/


  

 
 

 
 

 
 

 المهنية  السالمة  حول تدريبية  دورة  تنظم  بحقوق الجودة وحدة

 

 عقدت  األكاديمي،  االعتماد  على  للحصول  شمس  عين  بجامعة  الحقوق  كلية  استعدادات  إطار  في

 وكيل  ديهوم  أحمد  الدكتور  واألستاذ  الكلية  عميد  صافي  محمد.  د.أ  برعاية   بالكلية  الجودة  وحدة

  األمن   بعنوان  بالكلية  العاملين  للسادة  تدريبية  دورة  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة   لشئون  الكلية

 المهنية  والسالمة

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-quality-unit-at-the-faculty-of-law-organizes-activity-6970707555715026944-8fRw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1564941888578371585
https://www.instagram.com/p/Ch9j3gBIaxa/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4754
https://www.asu.edu.eg/ar/4754/news/


 

  بكلية الخاصة االحتياجات وذوي  العاديين لألطفال  النفسية للمقاييس دورة

 للطفولة العليا الدراسات

 

 لألطفال النفسية للمقاييس دورة شمس  عين بجامعة للطفولة العليا الدراسات كلية  تنظم

. د. أ الكلية، عميد  الجبالي هويدا. د. أ رعاية تحت الخاصة، االحتياجات وذوي العاديين

 مدير الكحكي  أحمد. د. أ و  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية  وكيل كمال راندا

 الخاصة االحتياجات ذوي رعاية مركز

 

 

 

 

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://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_psychological-measures-course-for-normal-activity-6970708411122356224-_hCE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1564942747966078980
https://www.instagram.com/p/Ch9lMxhIkV7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4758
https://www.asu.edu.eg/ar/4758/news/


  



  

  لقرى  شمس عين بجامعة البيئة  وتنمية المجتمع خدمة  شؤون قطاع زيارة

 سيناء  جنوب  محافظة

 

  التنسيق  تم العشوائيات، وتطوير التنمية  في شمس عين جامعة دور  من انطالقًا

  ميدانية  لزيارة االجتماعية للتنمية ساويرس ومؤسسة التخطيط، وزارة مع

  مكتب  سيناء، طور مركز الوادي: قرى الزيارة شملت سيناء، جنوب لمحافظة

 .. كاترين سانت مركز عسال وادي زنيمة، أبو مركز  غرندل رديس، أبو مركز

 

 

  

 

 

 

 
 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4716/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-visit-of-the-community-service-and-environmental-activity-6967743285121437696-24zC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1561977633709215744
https://www.instagram.com/p/ChZzHZ1IJvu/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4716


  

 القاهرة  وسط  حي  ضيافة في التنموية شمس عين ألسن قافلة

 

 بالتعاون  شمس، عين جامعة  األلسن كلية أطلقت ،2030 مصر رؤية  إطار في

 الكساء وبنك الكبار، لتعليم العامة والهيئة القاهرة وسط حي رئاسة مع

  رئيس  رعاية تحت القاهرة، وسط بحي الثالثة التنموية  قافلتها المصري،

  وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب بأعمال والقائم الجامعة،

 . البيئة

 

 
 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4721/news/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1562023087243251714
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-development-convoy-of-the-faculty-of-activity-6967788781915504640-eoJ2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/ChjXxbYIIvU/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4721


 

 شمس عين لجامعة الواحد اليوم   قافلة مقر على البحيرة  أهالي إقبال 

 بالمحافظة 

 

 غادة.  د.  أ  برئاسة  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  شؤون  قطاع  في  ممثلة  الجامعة   نظمت

 قرية  البحيرة لمحافظة شاملة تنموية قافلة الجامعة، رئيس نائب بعمل القائم فاروق

 خدماتها قدمت والتي دمنهور، جامعة مع بالتعاون حمص أبو مركز الشرقية بلقطر

 كريمة  حياة الرئاسية  المبادرة إطار في  المتنوعة

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4722/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-turnout-of-the-people-of-buhaira-governorate-activity-6967791135586955264-LB5b?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1562025468508897283
https://www.instagram.com/p/ChjYeqiogq2/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4722


  

 

  بالتعاون األزبكية حي   في اآلداب لكلية  والتوعوية التنموية القافلة فعاليات

 المصري   الكساء وبنك   الكبار لتعليم العامة  الهيئة مع

 

 من  األزبكية  حي  إلى شمس عين  لجامعة والتوعوية التنموية القافلة فعاليات انطلقت

 كيفية  على الطالب لتدريب تدريبية ورشة تقديم وتضمنت الثانوية، األقباط مدرسة

 مهاراتهم تنمية بهدف مسبقًا وطالبة طالبًا 50 لعدد األميين مع االجتماعي التواصل

 األمية  محو  بأهمية األميين إقناع كيفية على

 

 

  
 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-activities-of-the-development-and-awareness-activity-6967787929997848578-7RgZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1562022277063098369
https://www.instagram.com/p/ChhUTM2DtZB/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4724
https://www.asu.edu.eg/ar/4724/news/


 

  


