
 



 



  

والمسنين  لأليتام دار  إلى  زيارة تنظم  شمس عين تجارة  
 

 

. د.أ رعاية تحت التجارة، بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع قام

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

 الكلية عميد قدري خالد الدكتور واألستاذ البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون

 بالقاهرة والمسنين لأليتام الهدي دار إلى زيارة بتنفيذ التجارة،

 

 

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3971/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3971
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504441153390796807
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-business-organizes-a-visit-activity-6910206874898305026-uW2A?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 

 



 

  ندوة..  الخاصة االحتياجات ذوي  األطفال  مع السليم األسري النفسي  التعامل

 شمس  عين بطفولة  توعوية

 

 للطفولة العليا الدراسات بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

  ذوي  األطفال رعاية مركز على المترددين األطفال أمور ألولياء توعوية ندوة

 ذوي  األطفال  مع  السليم  األسري  النفسي  التعامل"    بعنوان  الخاصة  االحتياجات

 .شمس عين جامعة  رئيس رعاية تحت وذلك ،“ الخاصة االحتياجات

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3970/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_proper-family-psychological-treatment-with-activity-6910202966721314816-8NOe?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504437296409546752
https://www.instagram.com/p/CbUuelSpgme/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3970


 

 شمس  عين بتربية  ندوة المستدامة  التنمية  في  وتطبيقاتها  الشمسية  الطاقة  تكنولوجيا

 

 شمس،  عين جامعة التربية كلية عميد راشد حازم الدكتور  األستاذ رعاية  تحت

  في  وتطبيقاتها الشمسية الطاقة تكنولوجيا" بعنوان عامة  محاضرة الكلية نظمت

  البحوث  معهد عميد الغيطاني حمدي الدكتور لألستاذ" المستدامة التنمية

 .الكلية بمقر المحاضرة أقيمت وقد والمتجددة، الجديدة والطاقة الهندسية

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3974/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_solar-energy-technology-and-its-applications-activity-6910203606650490881-ndF_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504437940402982930
https://www.instagram.com/p/CbUvW5xpJ3-/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3974


 

 

  بكلية العرب البيئة   خبراء اتحاد عام وأمين  العالمي  المناخ برنامج مستشار

 البيئية الدراسات

 

 استضافت الجامعة، شباب مع مفتوح لقاء البيئة والبحوث العليا الدراسات كلية نظمت

  العالمي،  المناخ برنامج ومستشار المتحدة باألمم الدولي الخبير عالم مجدي. د خالله

  في  بالمناخ الخاصة التوعية برنامج ضمن وذلك العرب، البيئة خبراء اتحاد وأمين

 وطالبة طالبًا 500  لتدريب المصرية الجامعات

 

  

 

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/3980/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_adviser-to-the-global-climate-program-and-activity-6910209687212699648-ha43?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504444028477128714
https://www.instagram.com/p/CbUwl3Koiw8/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3980


 قراءة األوكراني   الروسي للصراع  التاريخية  الجذور  تناقش شمس عين  تربية  

 السياسي  المشهد  في

 

 القسم قام م،2022/ 2021 الجامعي للعام التاريخ قسم سيمينار  فاعليات إطار في

 وكيل  حمودة  رضوان  الدكتور  واألستاذ  الكلية  عميد  راشد  حازم  الدكتور  األستاذ  برعاية

 للصراع  التاريخية الجذور) بعنوان ندوة بعقد المجتمع وخدمة  البيئة لشئون الكلية

 (. السياسي المشهد في قراءة  األوكراني الروسي

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/3993/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-education-discusses-the-historical-activity-6911284241309786112-rpo1?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505518575142023171
https://www.instagram.com/p/CbpXpSHIbnz/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=3993


 

 عين بألسن تثقيفية ندوة اإلقليمية  وانعكاساتها الجارية العالمية  التطورات

 شمس

 

  ندوة  شمس، عين جامعة األلسن بكلية  والبيئة المجتمع خدمة قطاع نظم

  الجارية  العالمية التطورات" بعنوان التثقيفية ندواتها سلسلة ضمن تعريفية

  الجامعة  رئيس نائب الجامعة، رئيس رعاية تحت ،"اإلقليمية وانعكاساتها

 وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب والطالب، التعليم لشئون

 . البيئة

 

 

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3030/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4002/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ongoing-global-developments-and-their-regional-activity-6911280781780758529-tIK2?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505515129953267714
https://www.instagram.com/p/CbpYZ01IaIU/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4002


 

  تعريفية ندوة..  المجتمعية والمشاركة الجامعة ودور الكبار  تعليم أهمية

 الزراعة كلية لطالب

 

 والطالب، للتعليم الجامعة رئيس  نائب شمس، عين جامعة  رئيس  رعاية تحت

  الزراعة  كلية عميد البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب

  والمشاركة  الجامعة ودور الكبار تعليم بأهمية تعريفية  ندوة الكلية أقامت

 .الكبار لتعليم العامة الهيئة مع بالتعاون الزراعة كلية لطالب المجتمعية

 

 

 

 

 
  

https://www.asu.edu.eg/ar/4005/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-importance-of-adult-education-the-role-activity-6911286084312133633-tr9m?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505520433252216834
https://www.instagram.com/p/CbpYCmfoBiW/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4005


  

  ضوء  في التنمية على وأثرها السكانية الزيادة تناقش  شمس عين ببنات ندوة

 كفاية 2  برنامج

 

 التضامن  وحدة مع بالتعاون البنات، بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم

 ضوء  في  التنمية على  وأثرها السكانية  الزيادة" بعنوان ندوة  بالجامعة، االجتماعي

  السابق،  للسكان القومي المجلس مقرر حسن عمرو. د. أ الندوة قدم ،"كفاية 2 برنامج

 ...كفاية إثنين برنامج منسق يونس أحمد. أ

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4008/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-seminar-at-the-faculty-of-girls-discusses-activity-6911288288318218240-9Kkg?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505522578252779525
https://www.instagram.com/p/CbrpAwFISZA/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4008


  

  وتمكين دعم وحدة وأهداف  بأليات  التعريف ندوة تستضيف  اآلداب كلية

 المرأة

 

 الهاللي  هند  الدكتورة  األستاذة  السيدة  برئاسة  المرأة  ضد  العنف  مناهضة  وحدة  احتفلت

 مارس من عشر السادس يوافق والذي المصري المرأة بيوم  للوحدة التنفيذي المدير

 تثقيفية ندوة بتنظيم الوحدة قامت  حيث اآلداب كلية ضيافة في وذلك عام كل من

 المرأة  وتمكين دعم وحدة وأهداف بآليات للتعريف

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4014/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-arts-hosts-a-seminar-introducing-activity-6911292155231621120-3HVg?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505526486022987785
https://www.instagram.com/p/CbrtLVyol05/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4014


 

 

 

 

 الضغوط إدارة  ندوة ينظم شمس عين بجامعة  المجتمع خدمة قطاع

 والتعليم التربية بمديرية للعاملين الضغوط إدارة" بعنوان عمل ورشة القطاع نظم

. د. م. أ بها وحاضر بالقاهرة والتعليم التربية مديرية بمقر الورشة أقيمت" بالقاهرة

 35 وحضرها البنات بكلية المساعد التربوي النفس علم أستاذ العزيز عبد عادل رشا

 ... واالجتماعيين النفسيين اإلخصائيين من

 

   

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4016/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-community-service-sector-at-ain-shams-activity-6911291591156449280-ktLB?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1505525885944070147
https://www.instagram.com/p/CbrtZrPIaXz/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4016


  

  البيئية والبحوث العليا الدراسات  بكلية"  المناخ  في شركاء"  فعاليات ختام

 شمس  عين بجامعة

 

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

 الدراسات كلية عميد دنيا سمير نهى. د. أ البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة

  البرنامج   فعاليات  البيئية  والبحوث  الدراسات  كلية  اختتمت  شمس،  عين  بجامعة  البيئية  والبحوث

 ". المناخ في شركاء"  التدريبي

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4020/news/
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


  

  بآداب المصرية  المرأة  بيوم تحتفل  المرأة ضد  العنف  ومناهضة دعم وحدة

 شمس عين

 

 المصرية،  المرأة بيوم باالحتفال اآلداب كلية مع بالتعاون المرأة دعم وحدة قامت

 والطالب، التعليم لشؤون الكلية وكيل متولي كامل حنان الدكتورة األستاذة بحضور

 شيرين  د.وأ البيئة وتنمية المجتمع  خدمة لشؤون الكلية وكيل الديدي رشا. د. أ

 ...والبحوث العليا للدراسات الكلية وكيل مظلوم

 

 

 

 

  

   

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4027/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_anti-violence-against-women-unit-celebrates-activity-6912014143612940288-dWDO?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506248448043110402
https://www.instagram.com/p/Cbr1BsvIYpW/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4027


  

 سياسة باء  ألف   ندوة يفتتح شمس عين جامعة  رئيس

 

 سياسية باء ألف ندوة فعاليات شمس عين جامعة رئيس  المتينى محمود. د. أ افتتح

 كلية  مع بالتعاون بالجامعة البيئة وتنمية المجتمع خدمة شؤون قطاع ينظمها التي

 تمراز هشام. د. أ بحضور وذلك للجامعة، والفني الثقافي الموسم إطار في التربية،

 البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لشؤون  الجامعة رئيس نائب

 

 

 

 

 

   

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4029/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-inaugurates-activity-6912022139004936192-dlOc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506256442793279502
https://www.instagram.com/p/Cbr3wdAoPc4/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4029


  

 شمس عين بجامعة سياسة باء ألف  بندوة الثانية الجلسة فعاليات

 

  ، "سياسة  باء  ألف"  ندوات  لسلسلة  األول  اليوم  فاعليات  ضمن  الثانية  الجلسة  شهدت

 بالتعاون  شمس،  عين  بجامعة  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  شؤون  قطاع  ينظمها  التي

 عدد   من  فعالة  مشاركات  للجامعة،  والفني  الثقافي  الموسم  إطار  في  التربية،  كلية  مع

 .خلف هاله. د. أ الجلسة وأدارت الضيوف، من

 

 

 

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4086/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-activities-of-the-second-session-of-the-activity-6914604090500988928-JYzz?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508838424609968133
https://www.instagram.com/p/CcAZ8yNIIEg/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4086


 

 شمس عين  بتمريض  عمل ورشة

 

  تحت  ،”clinical researchبعنوان“  عمل  ورشة  شمس عين بجامعة التمريض كلية نظمت

 الجامعة رئيس ونائب والطالب، التعليم لشئون الجامعة رئيس ونائب الجامعة، رئيس  رعاية

 البيئة،  وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس ونائب والبحوث، العليا الدراسات لشئون

 .الكلية عميدة وإشراف

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4035/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-at-the-faculty-of-nursing-https-activity-6912014904908488704-Nnmg?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506249161762611207
https://www.instagram.com/ainshams_univ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4035


  

 

..  المخدرات تعاطي   بمخاطر والشباب النشء توعية في الداخلية وزارة  دور

 اآلداب  بكلية ندوة

  لمكافحة   العامة  االدارة  مع  بالتعاون  اآلداب  بكلية  المجتمع  خدمة  شئون  قطاع  نظم

 بمخاطر  والشباب  النشء  توعية  في  الداخلية  وزارة  دور"  بعنوان  ندوة  المخدرات

 اآلداب  كلية عميد مرتضى مصطفى. د. أ إشراف تحت وذلك" المخدرات تعاطي

 المجتمع  خدمة لشئون اآلداب كلية وكيلة الديدي رشا. د. وأ

 

 

 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-role-of-the-ministry-of-interior-in-educating-activity-6912454347318530049-W2hb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1506689176523132928
https://www.instagram.com/p/Cbr8ABdoezt/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4048
https://www.asu.edu.eg/ar/4048/news


 

 

 شمس  عين بتربية   األم بعيد تحتفل   العنف ومناهضة المرأة دعم وحدة

 

  في   العنف  ومناهضة  المرأة  دعم  وحدة  شمس  عين  بجامعة  التربية  كلية  استضافت

  رحب  بكلمة التربية كلية عميد راشد حازم. د. أ الندوة افتتح األم، عيد احتفالية

 وحدة وأهداف آلليات الهاللي هند الدكتورة عرض تالها الحضور، بالسادة فيها

 الجامعية  الفتاه وتمكين لدعم المقدمة والخدمات المرأة دعم

 

 

 

 

 

   

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-womens-support-and-anti-violence-unit-activity-6915208142737805312-4qLk?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/Cb6_MB1opFz/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1509442525400113155
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4068
https://www.asu.edu.eg/ar/4068/news


  

 

  ندوة.. األوسط  الشرق  ومنطقة مصر على وأثرها  األوكرانية الروسية  األزمة

 األوسط   الشرق  بحوث بمركز

 

 

  األوكرانية  الروسية األزمة" بعنوان ندوة األوسط الشرق بحوث مركز نظم

 رئيس  المتيني  محمود .  د .أ  بحضور  ،"األوسط  الشرق  ومنطقة  مصر  على  وأثرها

  مؤنس  أشرف. د.وأ األسبق الخارجية وزير  العرابي  محمد والسفير الجامعة

 روسيا   في  مصر  سفير  الحديدي  عالء   والسفير  األوسط  الشرق  بحوث  مركز  مدير 

 األسبق 

 

 

 

 
 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-russian-ukrainian-crisis-and-its-impact-activity-6914599816282927105-Ksu4?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508834150975000585
https://www.instagram.com/p/Cb6_jWCIFOF/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4069
https://www.asu.edu.eg/ar/4069/news


 

 

" الحديثة  الصحافة  واحتياجات  األكاديمية الدراسة بين اإلخبارية  التغطية"

 شمس عين بطفولة ندوة

 

  شمس  عين  بجامعة  للطفولة  العليا  الدراسات  بكلية  الطفل  وثقافة  اإلعالم  قسم  نظم

 الصحافة  واحتياجات األكاديمية الدراسة بين اإلخبارية التغطية" بعنوان ندوة

. د. أ شمس، عين جامعة رئيس المتيني محمود. د . أ رعاية تحت ،"الحديثة

 . البيئة وتنمية  المجتمع لخدمة الجامعة رئيس نائب  تمراز هشام

 

 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_news-coverage-between-academic-studies-and-activity-6915208770625093633-ge3X?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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https://www.instagram.com/p/Cb7Dxc3owlZ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4072
https://www.asu.edu.eg/ar/4072/news


  

 

  في  القومي   األمن ومتطلبات الميتافيرس عصر  في  الرقمي اإلعالم  مستقبل"

 شمس  عين بجامعة  للطفولة العليا  الدراسات بكلية ندوة" الجديدة الجمهورية

 
  مستقبل ) بعنوان ندوة شمس عين بجامعة للطفولة العليا الدراسات كلية نظمت

  في  القومي األمن ومتطلبات" الميتافيرس" عصر في الرقمي اإلعالم

  عين  جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ رعاية تحت  ،(الجديدة الجمهورية

 .وشئون  المجتمع  لتنمية  شمس  عين  جامعة  رئيس  نائب  تمراز  هشام.د.  أ  شمس،
 البيئة 

 

 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-future-of-digital-media-in-the-age-of-activity-6915209199849222144-98Ne?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1509443470339018753
https://www.instagram.com/p/Cb7GJo6oX1O/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4082
https://www.asu.edu.eg/ar/4082/news


 



  

 شمس عين بصيدلة ناجحة   إخالء  تجربة

 

  تجربة  عملية بإجراء الصيدلة بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع قام

 إشراف   تحت  بتنفيذها  قامت  حيث  المدني  الدفاع  إدارة  مع  بالتعاون  الكلية  لمبني  إخالء

  مدير  نائب عطية محمد. أ األمن، لشئون الجامعة رئيس مستشار صابر حاتم عميد

 المدني الدفاع إدارة ومدير الجامعي األمن عام

 

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4067/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_successful-evacuation-experience-at-the-faculty-activity-6914599039992754176-aaMp?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508833375754371084
https://www.instagram.com/p/Cb6-7w9IEHt/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4067


 

 المصرية المرأة  بيوم تحتفل  شمس عين آثار

 

 برئاسة   شمس  عين  بجامعة  اآلثار  كلية  نظمت  المصرية   المرأة  بيوم  االحتفال   إطار  في

. أ رعاية تحت القديمة، مصر في المرأة عن ندوة الكلية عميد الدماطي ممدوح. د. أ

 التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب شمس، عين جامعة رئيس المتينى محمود. د

 ... المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب والطالب،

 

   

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4059/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-archeology-celebrates-the-activity-6914597629259575296-Ml7s?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508831955000901648
https://www.instagram.com/p/Cb4kZr5I6SN/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4059


  

 

 أمهات  وتكرم   األم بعيد  تحتفل  شمس بعين للطفولة العليا الدراسات كلية

 الخاصة  االحتياجات ذوي  األطفال

 
  المجتمع  خدمة لشئون الجامعة رئيس ونائب شمس، عين جامعة رئيس رعاية تحت

  الكلية   وكيل  كمال  راندا.  د.  أ  للطفولة،  العليا  الدراسات  كلية  عميد  كرمت  البيئة،  وتنميه

 ذوي رعاية مركز مدير الكحكي أحمد. د. أ و البيئة، وتنميه المجتمع خدمه لشئون

 .الكلية أساتذة من نخبة الخاصة االحتياجات

 
 

   

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-graduate-studies-for-childhood-activity-6915211516744982528-GddZ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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https://www.instagram.com/p/Cb7AeRvoqfi/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4071
https://www.asu.edu.eg/ar/4071/news/


 

 

 اإلداري  جهازها وتكرم  األم  بعيد تحتفل شمس عين ألسن

 

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

 ومديري  للمعاش المحالين اإلداريين السادة وتكريم األم عيد بمناسبة احتفالية

 الجامعة،   رئيس  المتيني،  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت  بالكلية،  المختلفة  اإلدارات  وموظفي

 .صفوت يمنى. د. أ وإشراف الكلية، عميد رشاد سلوى. د. أ

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_faculty-of-al-alsun-celebrates-mothers-day-activity-6914603108408901632-eOHS?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1508837432791289856
https://www.instagram.com/p/Cb7H5ZSIY91/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4091
https://www.asu.edu.eg/ar/4091/news/


 



  

 

  ببنات والطفل  لألسرة متكامل خدمي بازار   افتتاح تشهد البنات كلية عميدة

 شمس عين

 

 والطفل  لألسرة المتكامل الخدمي البازار البنات كلية عميد يوسف أميرة. د.أ افتتحت

 المنتجات  بجودة وأشادت بالكلية، البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظمه والذي

 ولعب  رمضان  فوانيس  بين  البازار  في  المعروضات  تنوعت  حيث  وتنوعها،  المعروضة

 الطلبة  تناسب بأسعار وحقائب  ونظارات ومالبس اطفال

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-girls-witnesses-activity-6911291841392820224-AR-L?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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https://www.asu.edu.eg/ar/4009/news/


  

 

 بالكلية  الخير سوق معرض يفتتح شمس عين تجارة عميد

 

  رئيس   نائب  تمراز  هشام.  د.  أ  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني  محمود   الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت

  ممدوح .  د.  أ  التجارة،  كلية  عميد  قدرى  خالد.  د.  أ  افتتح  البيئة،  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة

 (. الخير سوق)  الخيري الكلية معرض  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل العليم عبد

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4038/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-business-inaugurates-activity-6912019777368514560-kdk1?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1504200466674106368
https://www.instagram.com/p/Cbr3NAco5q7/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4038


 



 

 القليوبية  محافظة  أهالي  من آلالف خدماتها  تقدم شمس عين نوعية قافلة

 

  التربية   كلية  أطلقت  االجتماعي،  التكافؤ  مبدأ  إرساء  على  شمس  عين  جامعة  من  حرصاً 

 القليوبية،  بمحافظة الور وسيلمان تميم تل بقريتي الشاملة التنموية القافلة النوعية

 وتقديم والفني والتثقيفي الطبي المحور محاور،هي خمس الفعاليات وتضمنت

 التوعية  وحمالت األمية ومحو االجتماعية المساعدات
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https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_by-numbers-the-convoy-of-the-faculty-of-activity-6912017573643452416--47R?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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 شمس عين بجامعة البيئية  والبحوث العليا الدراسات كلية بين  تعاون

 "الدويقة"  حي  لتأهيل للشباب الوطني   المجلس ومؤسسة

 

  اتفاقية   أطراف  مؤتمر  واستضافة  لتنظيم  الجديدة  للجمهورية  الوطنية  الجهود  إطار  في

 الدور  منطلق ومن الشيخ، بشرم  COP 27 المناخ لتغير اإلطارية المتحدة األمم

 والبحوث  العليا الدراسات كلية قامت وأفريقيًا، محليًا شمس عين لجامعة الريادي

 .للشباب الوطني المجلس مؤسسة مع لقاء بتنظيم البيئية
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