
 



 



  

 أسبوع  فعاليات ضمن  بإسبانيا  غرناطة جامعة من أساتذة  تستقبل  البيئية البحوث كلية

للبيئة  العالمي  باليوم  االحتفال   

 

 مظلة تحت بإسبانيا غرناطة وجامعة شمس عين جامعة بين التعاون إطار في

 أسبوع   فعاليات  وضمن  التعليمي  للتبادل  األوروبي  االتحاد  برنامج  بلس  أراسموس

  البيئية  والبحوث العليا الدراسات كلية استقبلت  للبيئة، العالمي باليوم االحتفال

 إسبانيا- غرناطة جامعة االقتصاد كلية من  زائرين ألساتذة زيارة

 

 

 

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4349/news/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4349
https://www.instagram.com/p/CeQmEyMoUIG/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531929407476088832
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-environmental-research-receives-activity-6937695108792205313-ysMO?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 

 



 

  أسبوع  انطالق.. شمس عين جامعة  ورئيس الفرنسي  السفير بحضور 

 بمصر الصوتي  اليونسكو 

 

 عنوان  تحت بمصر األول  الصوتي اليونسكو أسبوع فعاليات أطلقت
  عمر . د. أ برئاسة الهندسة كلية استضافته والذي( للمدن الصوتي اإلرث) 

  بحضور   الجاري،  مايو   17  -  14  من   الفترة  في  الهندسة،  كلية  عميد  -  الحسيني

  الفرنسي  السفير باريتي مارك شمس، عين جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ

 ....بالقاهرة

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4263/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_in-the-presence-of-the-french-ambassador-activity-6932239448537464832-dOrg/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1526473897943629825
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search?q=4263


 

 شمس عين  ببنات تدويرها المعاد  الخشبية القطع   تجميل  بعنوان عمل ورشة

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

  وشارك  ،"تدويرها المعاد الخشبية القطع تجميل"  بعنوان  عمل ورشة البنات،

  في  ورد لما العملي بالتطبيق قمن حيث الطالبات، من عدد الورشة فاعليات في

 .والشكاوى للمقترحات صناديق مجموعة من عدد على بالرسم الورشة

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4280/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-entitled-beautifying-recycled-activity-6934056536218419200-cwnU?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1528290877042565120
https://www.instagram.com/p/Cd5NGvuIsSO/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4280


 

 

 الطالبية  األنشطة أهمية يستعرض بألسن  البيئة  وتنمية  المجتمع خدمة قطاع

 

  الطالبية  األنشطة بعنوان" ندوة األلسن بكلية البيئة، وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم

 قناوي  هبة.  د  افتتحت  اإلسالمية،  الشرقية  اللغات  قسم  مع  بالتعاون  ،"بأهميتها  والتوعية

 خالل  للطالب  المكتسبات  أهم  أحد  تعد  الطالبية  األنشطة  أن  مؤكدة  للقسم،  الطالبي  المرشد

 .. بالكلية دراستهم فترة

 

 

 

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4283/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-community-service-and-environmental-development-activity-6934057385711800320-cCMF?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1528291721032912896
https://www.instagram.com/p/Cd5OayhIFcP/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4283


  ورشة مصر في   واالقتصاد المائية  األحياء على وآثارها المناخية   التغيرات  

 األوسط  الشرق  بحوث بمركز عمل

 

 التغيرات   بعنوان  عمل  ورشة  المستقبلية   والدراسات  األوسط  الشرق  بحوث  مركز  عقد

 هبه . د.م.أ فيها حاضر مصر في واالقتصاد المائية االحياء على وآثارها المناخية

 بالبرنامج  ومدرب البنات بكلية المساعد األسماك فسيولوجية أستاذ حامد صالح

 بالجامعة  واألفارقة المصريين المناخ لسفراء التأهيلي

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4290/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_climate-change-and-its-impacts-on-aquatic-activity-6934438826341724160-_FSq?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1528673157057589248
https://www.instagram.com/p/Cd5Rg3SIeED/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4290


 

 شمس عين بجامعة البيئة  بأسبوع االحتفال فعاليات انطالق 

 

 والبحوث  العليا الدراسات كليات بين بالتعاون وندوات  فعاليات سلسلة شمس عين جامعة  تنظم

 للعمل  التطوعي الفريق الصناعات، اتحاد مع وباالشتراك والزراعة الهندسة البنات، البيئية،

  والخبراء   المتخصصين  من  ونخبة  للمناخ   األهلية  والجمعيات  للمؤسسات  النوعي  واالتحاد  اإلنساني

 ...إسبانيا من

 

 

   

https://www.asu.edu.eg/ar/3030/news/
https://www.asu.edu.eg/ar/4329/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-the-activities-of-the-celebration-activity-6937678336747790336-FVCV?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531912583565000704
https://www.instagram.com/p/CeQUBI1ILPC/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4329


 

  ضمن" األخضر  المستقبل"  ندوة  يفتتح شمس عين جامعة رئيس  نائب

 العالمي  البيئة بيوم الجامعة احتفاالت

 
  رئيس  نائب تمراز هشام. د. أ افتتح العالمي، البيئة بيوم االحتفال مع بالتزامن

  المستقبل " ندوة البيئة، وتنمية  المجتمع خدمة  لشئون  شمس عين جامعة

  المناخ   تغيير   أسبوع  فعاليات  ضمن"  األخضر  المستقبل "  ندوة  وتأتي  ،"األخضر

 . البيئية الدراسات كلية تقيمه الذي لألخضر التحضر مبادرة إطار في

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4341/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-vice-president-of-ain-shams-university-activity-6937679138459656192-Kv4u?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531913386304458752
https://www.instagram.com/p/CeQY85MITJw/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4341


  

 المتتابعة المصفوفات  اختبار  بعنوان لدورة الحجز  بدء

 

 الحجز بدء عن الخاصة االحتياجات ذوي  رعاية مركز للطفولة العليا الدراسات كلية تعلن

 ، Raven’s 2( اإلكلينيكي اإلصدار) Raven's2 المتتابعة المصفوفات اختبار بعنوان لدورة

progressive matrices, clinical edition  النفسي الطب وحدة رئيس إشراف تحت 

 .الخاصة االحتياجات ذوي رعاية بمركز

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4330/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_start-booking-for-a-course-entitled-progressive-activity-6937678720082010112-CeJs?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531912966119075840
https://www.instagram.com/p/CeQUUZOIyf8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4330


  

  بعين البيئية  والبحوث العليا الدراسات  بكلية األسطح  زراعة عن عمل ورشة

 شمس

 

 والبحوث العليا الدراسات كلية تنظمه الذي البيئة بأسبوع لالحتفال الثاني اليوم فعاليات شهدت

  شمس  عين جامعة الزراعة كلية مع بالتعاون بالكلية عمل ورشة عقد شمس، عين جامعة البيئية

 المتينى محمود الدكتور االستاذ رعاية تحت وذلك شمس، عين بجامعة القاحلة األراضي ومعهد

 الجامعة  رئيس

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4350/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-on-rooftop-cultivation-at-the-activity-6937685587298521088-kp09?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531919901430059009
https://www.instagram.com/p/CeQnQ88om_S/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4350


 



  

 شمس عين جامعة زيارة  في المصرية بالجامعات الطاقة كفاءة رفع فريق

 

 

 واألستاذ   شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني  محمود  الدكتور  األستاذ  استقبل

  وتنمية  المجتمع  خدمة لشؤون الجامعة  رئيس نائب تمراز هشام الدكتور

 فريق  ورئيس KfW األلماني اإلعمار وإعادة التنمية بنك ممثلي البيئة،

  الحكومية  للجامعات زيارات سلسلة أولى في ،Gopa Infra بشركة العمل

 .. المصرية

 

 

 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-energy-efficiency-team-in-egyptian-universities-activity-6934440437176758272-LdDN?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1528674773798199298
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4285


  

  شق مدينة من تطبيقية دورة تطلق شمس بعين البيئية الدراسات كلية عميدة

 الصناعية  التعبان

 

 الدورة  شمس عين بجامعة البيئية والبحوث العليا الدراسات كلية إدارة تعقد

 المدينة  في الواقع أرض من لها االفتتاحية الكلمة ألقت والتي 2022 لعام التطبيقية

 الكلية  عميدة( الصناعية التعبان شق مدينة)  والجرانيت الرخام لصناعة الصناعية

 والجرانيت الرخام صناعة  شعبة رئيس  مع باالشتراك

 

 

 

 

 

 

   

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4292/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-dean-of-the-faculty-of-environmental-activity-6934442931839733760-6dMK?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1528677259036483584
https://www.instagram.com/p/Cd5SF5oIa0X/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4292


 



  

 الكلية  إلخالء التجريبية   اإلنذار صافرات تطلق شمس عين ألسن

 

 بشكل  إخالئها عن لتعلن اإلنذار  صافرات شمس عين بجامعة  األلسن كلية أطلقت

 11:30 الساعة من التجريبية العملية بدأت تجريبية، إخالء تجربة في طارئ،

 من  بالكامل الكلية مباني جميع إخالء تم حيث بنجاح، 11:54 الساعة وانتهت

 واإلداريين  والطالب، المعاونة، والهيئة التدريس هيئة أعضاء السادة

 

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4270/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_faculty-of-al-alsun-launches-pilot-sirens-activity-6932620914438078464-uPpQ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1526855248312254466
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4270


 

 شمس عين بتربية الفيزياء لقسم ناجحة إخالء  خطة

 

 والسالمة  األمن متطلبات كأحد بالمبنى ناجحة اإلخالء خطة بتنفيذ الفيزياء قسم قام

 األرواح حماية على للتدريب الخطة  وتهدف األكاديمي االعتماد بممارسات المرتبطة

  بالكلية  النجاة طرق أقرب ومعرفة األخطار لمواجهة النفسي واالستعداد والممتلكات

 الطوارئ وقت للتصرف الجماعي التنظيم جانب إلى

 

  
 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4276/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-successful-evacuation-plan-for-the-physics-activity-6937687263157837824-8BlB?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531921615298125825
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4276


  

 

 عين بجامعة طلبة  الجامعية بالمدينة الرئيسي للمبنى ناجحة   إخالء  تجربة

 شمس

 

 والطالب،  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  ونائب  شمس،  عين  جامعة  رئيس  رعاية  تحت

 الرئيسي السكني بالمبنى وذلك ناجحة إخالء تجربة الجامعية المدن قطاع أجرى

 عام أمين إشراف تحت ذلك جاء ،"سابقًا الجمهورية مبنى" طلبة الجامعية بالمدينة 

 .والطالب التعليم لقطاع المساعد الجامعة وأمين الجامعة،

 
 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-successful-evacuation-experience-in-the-activity-6937691471839924224--pe5?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531925773233397760
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4312
https://www.asu.edu.eg/ar/4312/news/


 

 

  في  البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكليات ووكالء  الجامعة رئيس  نائب

 الزراعة بكلية  تفقدية جولة

 
  كلية   داخل  تفقدية  بجولة  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  قام

 انعقاد  هامش  على  وذلك  بالكلية،  الجارية  التحتية  البنية  تطوير  أعمال  لمتابعة  الزراعة

 بتفقد قاموا كما الزراعة، بكلية عقدت والتي المجتمع خدمة لشؤون الجامعة لجنة

 الزراعة  لكلية  المختلفة اإلنتاجية الوحدات

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_vice-president-of-the-university-and-vice-activity-6936655551221112832-rHU2?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1530889883006418946
https://www.instagram.com/p/Cd-Um7PIafW/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4303
https://www.asu.edu.eg/ar/4303/news/


  

 

 أعمال يتابع البيئة وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس  نائب

 النوعية   التربية بكلية  التطوير

 

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

  اإلنشاءات  التطوير أعمال لمتابعة  وذلك النوعية، التربية كلية داخل تفقدية بجولة

 إلى  باإلضافة الهندسية االستشارات مركز إشراف تحت الكلية، داخل تحدث التي

 . القادم يونيو شهر خالل افتتاحه المزمع الكلية مسرح

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-vice-president-of-community-service-and-activity-6937692854995542016-COvY?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531927161216589824
https://www.instagram.com/p/CeQYBZnISVk/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4338
https://www.asu.edu.eg/ar/4338/news/


 



  

 

  ههيا لمدينة شمس عين لجامعة الشاملة  التنموية للقافلة هامة فاعليات

 الشرقية   بمحافظة

 

 والتي  الشاملة،  التوعوية  الطبية   التنموية  القافلة  ههيا  ومدينة  مركز  أهالي  استقبل

 الدراسات بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع وتنظيمها بإعدادها قام

 الشرقية   بمحافظة  ههيا  لمدينة  الفكرية  التربية  بمدرسة  أقيمت  والتي  للطفولة،  العليا

 .2022 مايو 14 السبت يوم

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4261/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_important-events-of-the-comprehensive-development-activity-6931964814135017473-ocjx?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1526199096897425409
https://www.instagram.com/p/CdnjDJWo0sg/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4261


 

 من أساتذة بمشاركة الزراعة  لكلية والبيطرية الزراعية اإلرشادية القافلة

 البيطري   الطب كلية

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

 أحمد   الدكتور  األستاذ  البيئة،  وتنمية  المجتمع  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  تمراز  هشام

 الزراعة   لكلية  والبيطرية  الزراعية  اإلرشادية  القافلة  انطلقت  الزراعة،  كلية  عميد  جالل

 .البيطري الطب كلية من أساتذة بمشاركة

 

  

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/4319/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-launch-of-the-agricultural-and-veterinary-activity-6936993318350270464-_Eg7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1531227590958137344
https://www.instagram.com/p/CeQNjdOoKO_/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=4319


 


