
 



 



  

  لأليتام السندس لدار زيارة  في شمس عين بتجارة البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون  قطاع

 المعاقين
 

 

 قطاع  قام شمس، عين جامعة  التجارة لكلية والتنموي الخدمي  الدور إطار في

  رئيس  الميتني محمود. د. أ رعاية تحت بالكلية، والبيئة المجتمع خدمة شئون

 بزيارة  البيئة لشئون الجامعة رئيس نائب تمراز هشام. د. أ شمس، عين جامعة

 . 2022/7/18 الموافق اإلثنين يوم المعاقين، لأليتام السندس دار إلى

 

 

 

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4559/news/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1553698984954417153
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_community-service-and-environmental-development-activity-6959464660169338880-Bxko?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 

 



  

  األطفال  بمستشفى الصدر وحدة.. ميتشجان جامعة  من خبراء بمشاركة

 التكيسي  التليف  لمرضى عمل  ورش تعقد شمس عين بجامعة

 

 اإلنسان لحقوق القومي المجلس رئيس خطاب مشيرة السفيرة  الجامعة استضافت

 والفني  الثقافي الموسم فعاليات ختام في وذلك الجامعة، طالب مع مفتوح حوار في

 سعادة بين حوار فتح اللقاء خالل وتم ،2022/ 2021 الدراسي للعام للجامعة

 استفساراتهم  كافة على خالله أجابت الجامعة وشباب السفيرة

 

 

   

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4596/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ambassador-moushira-khattab-in-an-open-interview-activity-6958378208425574401-v5Bx/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1552612540424896513
https://www.instagram.com/p/CgjeKQHosaK/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4596


 

 

  األطفال  بمستشفى الصدر وحدة.. ميتشجان جامعة  من خبراء بمشاركة

 التكيسي  التليف  لمرضى عمل  ورش تعقد شمس عين بجامعة

 

  في  التغذية عن علمية ندوة شمس، عين بجامعة األطفال بمستشفى الصدر وحدة نظمت

  الندوة  عقدت المرض، هذا لعالج العلمية البروتوكوالت وأحدث التكيسي التليف مرضي

 مرض  في خبراء  بمشاركة  وذلك يوليو، 16 السبت بدأت متتالية  أيام ثالثة مدار على

 األمريكية  المتحدة الواليات من التكيسي التليف

 

 

 
 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4540/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_with-the-participation-of-experts-from-the-activity-6959453676105019393-h9KJ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1553687960331116544
https://www.instagram.com/p/CgMdgklIDN-/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4540


 شمس عين ببنات البيئية المخلفات تدوير إعادة  

 

 وضمن الصيانة وحدة مع بالتعاون البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

 الخاصة   العمل  ورشة   من  األولى  المرحلة "  البيئية  المخلفات  تدوير  إعادة"  لجنة  أنشطة

 من  عدد الورشة فاعليات في وشارك والشكاوى المقترحات صناديق تجميل"ب

 الصناديق  من عدد على بالرسم قمن الالتي البنات بكلية الطالبات

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4541/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_recycling-of-environmental-waste-at-the-faculty-activity-6955599790017585152-ElNG?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1553689098103230465
https://www.instagram.com/p/CgMdw2bI0FW/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4541


 المجتمع خدمة لشئون الجامعة  رئيس ونائب شمس عين جامعة  رئيس 

 الحاسبات كلية  لمبني الهندسي التصميم  عرض يشهدان   البيئة  وتنمية

 الجديد والمعلومات

 

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

  ولفيف  ، والمعلومات الحاسبات كلية بعميد اجتمع ، البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون

  للمبني  الهندسي  التصميم لعرض وذلك والمعلومات والحاسبات الهندسة كليتي أساتذة من

 ....والمعلومات الحاسبات لكلية الجديد

 

 

 
  

https://www.asu.edu.eg/ar/3030/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4546/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-and-activity-6955843254139392000-N1ls?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1550077593990430722
https://www.instagram.com/p/CgRISsJo4mz/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4546


 

  األستاذ وتكريم   النوعية  التربية  بكلية( الوفاء يوم ) حفل   فاعليات بالصور

 تمراز  هشام الدكتور

 
  شمس،   عين  جامعة  النوعية،  التربية  كلية  عميد  السيد،  أسامة.  د.  أ  رعاية  تحت

  أقامت  البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل خليل، عمرو. د. وأ

  الشامل  التطوير أعمال بانتهاء بمناسبة( الوفاء يوم)  حفل النوعية التربية كلية

 . حرب طلعت مسرح افتتاح وإعادة للكلية الحضاري

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4548/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_by-photosthe-activities-of-the-ceremony-activity-6955600007509000193-huhd?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1549834334684815361
https://www.instagram.com/p/CgPAtnho0cm/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4548


 



  

  الرقمية المهارات  تنمية مشروع يدشن التربية بكلية  التربوي  التميز  مركز

 احتياًجا   األكثر المناطق في  المعلمين لدى

 

 المهارات   تنمية  مشروع  تدشين  عقد  الجامعة  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  وقع

  مركز  خالل من ينفذ الذي احتياًجا األكثر المناطق في المعلمين لدى الرقمية

 تحديد  إلى  المشروع  ويهدف   شمس،  عين  جامعة  التربية   بكلية  التربوي  التميز

 احتياًجا األكثر  المناطق إحدى في للمعلمين التدريبية االحتياجات

 
 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4566/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-educational-excellence-center-at-the-activity-6957705262740717569-hVvO?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1551939553770053633
https://www.instagram.com/p/CgeYdnFo2ue/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4566


  

 

  اإلصدار  Raven's2  المتتابعة المصفوفات  اختبار  على التدريب  انتهاء

 للطفولة  العليا الدراسات بكلية  اإلكلينيكي 

 

  بعنوان  تدريبية دورة شمس عين بجامعة للطفولة العليا الدراسات كلية أنهت

 Raven’s 2"( اإلكلينيكي اإلصدار) Raven's2 المتتابعة المصفوفات اختبار"

progressive matrices, clinical edition التدريبية  الدورة استمرت  

 .لألطفال النفسية الدراسات بقسم  المدرس رجب والء. د خاللها وحاضر يومين

 

 

 

 

 

 

 

   

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.asu.edu.eg/ar/4582/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_training-on-ravens2-progressive-matrices-activity-6958027320469172224-2p9K?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1552261654158757888
https://www.instagram.com/p/CgjZ5OcI1Mh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4582


  

 المصري  األحمر  الهالل  زيارة في  شمس عين جامعة طالب

 

 كليات من للطالب زيارة شمس  عين بجامعة االجتماعي التضامن وحدة نفذت

 وفق  وذلك نصر بمدينة المصري األحمر الهالل لجمعية العام المركز إلى الجامعة

  ورشة  الزيارة تناولت الوحدات، بمشروع األنسان وبناء التفقدية الزيارات أنشطة

 المصري باألحمر  الهالل منسق جمال  محمود  /أ حاضرها تعريفية

 

 

 

 

 

 

   

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4591/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-students-visit-the-egyptian-activity-6958376869775704066-9Aev?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1552611201590476807
https://www.instagram.com/p/Cgjcm0PIlxv/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4591


 



  

 لخدمة الجامعة رئيس  نائب  تمراز هشام الدكتور  يُكرم  األلسن كلية مجلس

 البيئة  وتنمية المجتمع

 

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

  العرابي   محمد  الدكتور  األسبق  الخارجية  وزير  بحضور  األلسن  كلية  مجلس  فعاليات

 للشئون المصري المجلس عضو سالمة أيمن. د الكلية عميد رشاد سلوى. د. أ

 المختلفة  العلمية األقسام ورؤساء الكلية ووكالء الخارجية

 

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4560/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-al-alsun-council-honors-dr-activity-6959466358073901056-CjFv?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1553700654367100933
https://www.instagram.com/p/CgePCCWIiLG/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4560


 

 الطب   بكلية التجديدات  من عدًدا يفتتح شمس عين جامعة  رئيس

 
 رئيس  المتيني  محمود.  د.أ  افتتح  شمس،  عين  جامعة  تشهدها  التي  التطويرات  إطار  في

 الجديد المقر افتتاح تم حيث الطب، بكلية التجديدات من عدًدا شمس عين جامعة

 الطب  بكلية القائم بفالدلفيا faimer لمؤسسة اإلقليمي المعهد من الزمالة لبرنامج

 أفريقيا  وشمال األوسط الشرق منطقة لخدمة بالجامعة

 

   

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4587/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-inaugurates-activity-6958378570100453376-ZTXT?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1552612901772558336
https://www.instagram.com/p/CgjbgD_o9uZ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4587


  

 

  الجامعة  رئيس نائب  تمراز هشام. د. أ  يكرم شمس عين  جامعة خبرة  بيت

 البيئة   وتنمية المجتمع خدمة لشئون

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

 متابعته إطار في وذلك شمس، عين جامعة خبرة بيت لمجلس الدوري االجتماع

 وخالل إدارته، مجلس مع الدائم والحوار قرب عن الخبرة بيت لعمل المستمرة

 تمراز هشام. د.أ شمس  عين جامعة خبرة بيت إدارة مجلس كرم االجتماع

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ain-shams-university-experience-house-honors-activity-6959467000435748864-0YXI?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1553701295789412356
https://www.instagram.com/p/CgjbvwyIoCN/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4588
https://www.asu.edu.eg/ar/4588/news/


 


