
 



 



  

كريمة حياة مبادرة ضمن  البحيرة محافظة  أهالي خدمة في   تنجح شمس عين جامعة قافلة   

 

  آمنة  هشام اللواء رعاية وتحت ،"كريمة حياة" الرئاسية  المبادرة إطار في

  شؤون   قطاع  نظم  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني  محمود .  د.  وأ  البحيرة  محافظ

  الجامعة  رئيس نائب تمراز هشام. د. أ برئاسة البيئة وتنمية المجتمع خدمة

 حمص   أبو  مركز  بطورس  قرية  أهالي  لخدمة  شاملة  تنموية   قافلة  القطاع  لشؤون

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4374/news/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1533749614205083649
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-convoy-succeeds-in-serving-activity-6939515302846033920-bDpr?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cedcjc-oc7E/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4374


  

القليوبية  محافظة القناطر  بشبين  تنموية بقافلة شمس  عين تربية مشاركة  

 

  األستاذ  شمس، عين جامعة رئيس المتيني محمود  الدكتور  األستاذ رعاية  تحت

  المجتمع،  وخدمة البيئة لشئون  الجامعة رئيس  نائب  تمراز هشام الدكتور

  المشروع  دعم وحدة قامت التربية، كلية عميد راشد حازم الدكتور واألستاذ

 .القناطر شبين  ألهالي تنموية قافلة  بتنفيذ  بالكلية األمية لمحو القومي

 

 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4402/news/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1538480608267096069
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-participation-of-the-faculty-of-education-activity-6944246180520304640-H1dS?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CevZwSVIerx/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4402


  

  

 الجيزة  محافظة عقبة  بميت شمس عين  جامعة التربية كلية قافلة فاعليات

 

 تنموية قافلة التربية بكلية  األمية لمحو القومي المشروع  دعم وحدة نظمت

  القافلة  وتضمنت بالعجوزة، عقبة ميت منطقة ألهالي خدمات تقديم استهدفت

  الفلسفة  قسم فعال وبدور القافلة في شارك كما األمية، لمحو فورية امتحانات

 .الضغوط وإدارة  األسرية المشكالت حول ندوة خالل من االجتماع وعلم

 

 

 

 
  

https://www.asu.edu.eg/ar/4395/news
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4395
https://www.instagram.com/p/CevVJAtoscj/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-activities-of-the-convoy-of-the-faculty-activity-6941671748643745792-5LHU?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1535906074540253186


 

 محافظة  المرج  منطقة  أهالي لخدمة شمس عين  جامعة التربية  كلية قافلة فعاليات ختام

 القاهرة

 

  استهدفت  والتي التنموية، شمس عين جامعة التربية كلية  قافلة  اليوم  اختتمت

  رئيس   المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت  وذلك  المرج،  منطقة  ألهالي  خدمات  تقديم

  خدمة  لشئون الجامعة رئيس  نائب تمراز هشام. د . أ و شمس، عين جامعة

 ...راشد حازم. د. أ التربية كلية وعميد البيئة، وتنمية المجتمع

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4420/news/
https://www.instagram.com/p/Ce0saY9o2Sg/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-closing-of-the-activities-of-the-convoy-activity-6944261060996517888-RQX3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1538495395105579009
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4420


 



 

 

  القوى ألعاب بمسابقة شمس  عين بجامعة  الهمم ذوي  مركز  أطفال  فوز

 المصري  الخاص باألولمبياد متر  100(  الجري مسابقات)

 

 الخاص  األولمبياد بين بالتعاون باألطفال، الخاص لألولمبياد مسابقة أقيمت

 العليا الدراسات بكلية  الخاصة االحتياجات ذوي رعاية مركز وأطفال المصري

 مسابقة   في  المركز  أطفال  من  متسابقين  10  بعدد  القوى  أللعاب  مسابقة  في  للطفولة

 ذهبية  بميداليات المركز أطفال تتويج وتم أطفال، 3 وفاز الجري

 

 
 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4360/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4360
https://www.instagram.com/p/CedST-8IekJ/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1533086107839213568
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_children-of-the-people-of-determination-center-activity-6938851812191924224-MKii?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشؤون شمس عين جامعة رئيس  نائب  تكريم  

 الروتاري   محافظ من

 

 جامعة رئيس نائب تمراز هشام. د. أ سبورتنج هليوبليس روتاري نادي كّرم

  أندية  محافظ بالتكريم وقام  البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشؤون شمس عين

  هبة. م و مصر، 2451 الروتارية المنطقة محافظ نشأت ياسر. م الروتاري

 العضوية منحه وتم سبورتنج، هليوبليس روتارى نادي رئيس المرصفاوي

 الشرفية 

 

 
 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4419/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4419
https://www.instagram.com/p/CeyOn-SoWyp/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1538488040750030848
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_honoring-the-vice-president-of-ain-shams-activity-6944253694360055808-ZXDG?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 



  بكلية" الرقمي والتحول   الدوار  االقتصاد" ورشة  في…  شمس عين  راديو 

 البيئية  والبحوث الدراسات

 

 لالحتفال   الثاني  اليوم  فعاليات  في  المشاركين  مع  لقاءات  البنات،  كلية  من  يبث  الذي  شمس  عين  راديو  أجرى

 الخبراء   من  عدد  بحضور  البيئة،  والبحوث  الدراسات  بكلية  أقيم  والذي  شمس،  عين  بجامعة  البيئة  بأسبوع

 ...غرناطة بجامعة األعمال إدارة قسم مساعد أستاذ ريوس  مانويل. د. أ منهم اإلسبان

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3030/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4357
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-radioin-the-rotating-economy-activity-6944953819722051584-2XL8?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1539188114643636225
https://www.asu.edu.eg/ar/4357/news/


 

  العليا الدراسات  بكلية المناخية التغيرات مع التكيف   مجال  في عمل ورشة

 شمس بعين   البيئية والبحوث

 

 بالتعاون  البيئية والبحوث الدراسات كلية نظمت للبيئة، العالمي باليوم االحتفال فعاليات إطار في

 الجمعية رئيس معوض أحمد. أ بقيادة البيئة عين جمعية في ممثاًل  المدني المجتمع مع والشراكة

  التغيرات   مع  والتكيف  التخفيف  مجال  في  عملي  تدريب  تضمنت  والتي  العملية  للتدريبات  عمل  ورشة

 المناخية 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4361/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4361
https://www.instagram.com/p/CedSfOXoCgJ/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-in-the-field-of-adaptation-to-activity-6938851334368432128-x986?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1533085905581395971


  

  عمل ورشة  تعقد شمس عين بجامعة البيئية والبحوث الدراسات كلية

 2050  القومية االستراتيجية  هدف  الحياة جودة لمناقشة

 

  القومية   االستراتيجية  هدف  الحياة  جودة"    بعنوان  عمل،  ورشة  البيئية  والبحوث  الدراسات  كلية  عقدت

  المساهمة   لكيفية  شرح  العمل  ورشة  تضمنت  العالمي،  البيئة  بيوم  االحتفال  فعاليات  ضمن  وذلك  ،”2050

 .االقتصادي والنمو  المستدامة التنمية وتحقيق  المناخ تغير وتداعيات آلثار بفاعلية التصدي في

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4365/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4365
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1539188935917805568
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-environmental-studies-and-activity-6944954525006868480-T0_e?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


  

  والبحوث  العليا الدراسات كلية  في المناخي  للعمل الوطنية األجندة إعالن

 شمس  بعين البيئية 

 

 البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب  تمراز هشام. د. أ شهد

  مجلس  مع  بالتعاون البيئية والبحوث العليا الدراسات كلية عقدتها نقاشية حلقة

 والحد  المناخية التغيرات مواجهة نحو الوطنية األجندة" حول المصري الشباب

 العالمي البيئة بيوم االحتفال فعاليات ضمن وذلك ،"تأثيرها من

 

 

   

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4369/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4369
https://www.instagram.com/p/CedZ7CaoQno/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1533750242792849408
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_announcing-the-national-agenda-for-climate-activity-6939515957484609536-c-N3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 

 الكبار تعليم  مدربي إعداد  دورة  TOT  شمس عين زراعة رحاب في

 

  الكبار   تعليم  وحدة  إدارة  مجلس  ورئيس  الزراعة  كلية  عميد  جالل  أحمد.  د.أ  افتتح

  البيئة   وتنمية  المجتمع  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  الحميد  عبد   نظمي.  د.  أ  يرافقه

  تعليم  مدربي إعداد دورة سابقًا الكبار تعليم وحدة إدارة مجلس ورئيس السابق

 2022 يونيو 8 –5 من الفترة في تقام والتي TOT الكبار

 

 

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4377/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4377
https://www.instagram.com/p/Celiu7qopOu/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1533791248254963715
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_preparation-course-for-adult-education-trainers-activity-6939556437316485120-8Xww?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


  

 الدراسات  كلية.. شمس عين جامعة  ورئيس العاملة  القوى  وزير بحضور 

  التدريبي  البرنامج من جديدة  دفعات بتخريج تحتفل  البيئية للبحوث  العليا

 . والمصريين األفارقة المناخ  لسفراء

 

  جامعة   رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  العاملة،  القوي  وزير  سعفان  محمد  السيد  شهد

 والمصريين،   األفارقة  المناخ  لسفراء  التدريبي  البرنامج  تخريج  حفل  شمس،  عين

  ورئيس  اإلفريقية الجامعات اتحاد رئيس عثمان، سعيد  بكري السيد بحضور

 . المجتمع لشئون  الجامعة رئيس نائب  تمراز هشام. د. أ السودان، جامعة

 

 

 

   

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/4400/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4400
https://www.instagram.com/p/CeveQH1I4Ti/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1538474579986874370
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_in-the-presence-of-the-minister-of-manpower-activity-6944240013786112000-p-b7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 


