
 



 

 



 

 األسمرات  بحي  شمس  عين جامعة ندوة" السعيد  الطفل  تربية"

 

  اآلمنة  المناطق في اإلنسان وبناء العشوائيات بتطوير والخاصة السيسي الفتاح عبد الرئيس لمبادرة استجابة

 البيئة   قطاع  ينظم  البيئة  لشئون  الجامعة  رئيس  ونائب  شمس،  عين  جامعة  رئيس  رعاية  وتحت  العشوائيات  بديلة

 .السعيد الطفل تربية بعنوان ندوة المقطم - روتاري نادي مع بالتعاون  شمس عين جامعة
 

 

 

 
  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4426/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_raising-a-happy-child-symposium-of-ain-activity-6944262596615102465-3Ak6?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1538496925166600192
https://www.instagram.com/p/Ce_Goa0oK89/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4426


 

 البيئي  الوعي  لنشر المستقبل كوادر.. المناخ  سفراء

 

  عين   بجامعة  البيئية  والبحوث  الدراسات  كلية  تُسهم  الشيخ،  بشرم  المناخ  مؤتمر  لعقد  االستعدادات  إطار  في

 دنيا، سمير نهى الدكتورة واألستاذة الجامعة، رئيس المتيني، محمود الدكتور األستاذ رعاية تحت شمس

 . العلمية والدورات األبحاث خالل  من البيئي الوعي لنشر علمية خطط بطرح الكلية، عميد

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4451/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-ambassadors-future-cadres-to-spread-activity-6947087608988479488-DqOp?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1541321945106599938
https://www.instagram.com/p/CfYqw8WoWF0/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4451


 

 

 

 

 المناخ  سفراء  لتأهيل التدريبي  للبرنامج السابعة الدورة بدء

 

  سفراء لتأهيل التدريبي للبرنامج السابعة الدورة بدء عن شمس، عين بجامعة البيئية والبحوث العليا الدراسات كلية أعلنت

  نهى .  د.  وأ  شمس  عين  جامعه  رئيس  المتيني  محمود  الدكتور  واألستاذ  فؤاد  ياسمين  الدكتورة   البيئة  وزيرة  رعاية  تحت   المناخ

 للمناخ النوعي واالتحاد الكلية عميد دنيا سمير

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-start-of-the-seventh-session-of-the-training-activity-6947092169228701696-LsAF?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1541326516100993025
https://www.instagram.com/p/CfTi_UboGkZ/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4455
https://www.asu.edu.eg/ar/4455/news/


  العظام هشاشة بمرض للتوعية" متنكسرش&  متنكسريش" حملة انطالق   

 شمس عين  بحقوق

 

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

&  متنكسريش" عنوان تحت العظام هشاشة بمرض للتوعية حملة الحقوق

 قياس الحملة خالل وتم الحقوق، بكلية يونيو 27 الموافق اإلثنين اليوم" متنكسرش

 متخصص  جهاز خالل  من الحملة على المترددين لجميع العظام هشاشة نسبة

 

 

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_launching-the-dont-be-break-dont-be-activity-6947469481795346433-VvUR?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1541703822741065733
https://www.instagram.com/p/CfYlPpjIVTx/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4465
https://www.asu.edu.eg/ar/4465/news/


 



  

  بكلية الخاصة االحتياجات  ذوي األطفال  رعاية لمركز التجارة كلية زيارة

 للطفولة العليا الدراسات

 
 والدراسات التجارة بكليتي البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

 الخاصة االحتياجات ذوي األطفال رعاية مركز إلى زيارة" للطفولة العليا

  تفقدية   جولة  عمل  الزيارة  خالل  وتم  ،"للطفولة  العليا  الدراسات  لكلية  التابع

 المركز  على المترددين األطفال على الهدايا بتوزيع الطالب وقام بالمركز

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.asu.edu.eg/ar/4460/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-visit-of-the-faculty-of-business-to-the-activity-6947467610347237376-tagm?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1541701954686042113
https://www.instagram.com/p/CfYh3bPohk6/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4460


  

 ومعهد شمس  عين بزراعة  تفقدية  جولة في  شمس عين جامعة  رئيس

 الزراعية  البحوث

 

 الزراعة، بكلية تفقدية بجولة شمس، عين جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ قام

  وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب تمراز هشام. د. أ خاللها رافقه

 ذلك جاء البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية ووكيل  الكلية، عميد البيئة،

 . الزراعة كلية بحرم الجامعة مجلس  انعقاد قبيل

 

 

 

 

 

 

   

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4468/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-visits-activity-6947872940059156480-5Usr?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1542107269160132609
https://www.instagram.com/p/CfYpeVLoYc7/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4468


 



  

 والمستشفيات شمس عين بجامعة كورونا  لقاحات  تطعيم  حملة استكمال

 
 تبدأ  أن  على  والمستشفيات،  بالجامعة  كورونا  لقاحات  تطعيم  حملة  استكمال  عن  شمس،  عين  جامعة  مستشفيات  أعلنت

 األولى الحملة أطلقت قد شمس عين جامعة مستشفيات وكانت عاًما، عشر اثني عمر من األعمار لكل التطعيم عمليات

 ...الطالب كافة تطعيم من  وتمكنت كورونا، فيروس ضد للتطعيم والثانية

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4434/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_completing-the-corona-vaccine-vaccination-activity-6944586762132287488-cQni?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1538821100980903939
https://www.instagram.com/p/CfBPylQonNu/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4434


 

 شمس عين  بحقوق بالدم للتبرع حملة

 
 اإلنساني،   العمل  على  الطالب  وتشجيع  المجتمعي  بدورها  القيام  علي  شمس  عين  جامعة  الحقوق  كلية  حرص  إطار  في

 للفيروسات  تحليل عمل سيتم أنه الكلية عميد صافي محمد الدكتور األستاذ وأوضح بالدم، للتبرع حملة الكلية نظمت

 .بالدم التبرع بأهمية التعريف مع متبرع، لكل الهيموجلوبين  نسبة وقياس

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4438/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-blood-donation-campaign-at-the-faculty-activity-6945292059909992448--i2K?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1539526392076984321
https://www.instagram.com/p/CfJCYIBIryU/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4438


  

 

  نائب يكرم شمس  عين بجامعة البيئة  وتنمية المجتمع خدمة  شؤون مجلس

 البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لشؤون الجامعة  رئيس

 

 المجتمع  خدمة شؤون مجلس كّرم الجامعة، رئيس المتيني محمود. د.أ رعاية تحت

 بكلية   لطفي  علي.  د.  أ  بقاعة  عقدها  التي  جلسته  في  شمس  عين  بجامعة  البيئة  وتنمية

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشؤون الجامعة رئيس نائب تمراز هشام. د.أ التجارة،

 للقطاع رئاسته  فترة طوال جهد من  بذله لما تقديراً 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-council-of-community-service-and-environmental-activity-6945295156614955008--sHX?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1539529490669441025
https://www.instagram.com/p/CfJEOFroiM1/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4439
https://www.asu.edu.eg/ar/4439/news/


 

  


