
 



 

 



 

 الفرنسية  اللغة قسم  خريج   يوم  فعالية تنظم  شمس عين األسن

 

  خدمة  شئون وقطاع شمس عين جامعة خريجي رابطة مع بالتعاون الفرنسية اللغة قسم نظم

 الخريج يوم فعالية بالكلية المهني والتدريب الخريجين متابعة ووحدة البيئة وتنمية المجتمع

  لشئون   الجامعة  رئيس  نائب  فاروق  غادة.  د.  أ  الجامعة،  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت

 البيئة  وتنمية عجتمالم خدمة

 

 

 

 

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5581/news/
https://www.instagram.com/p/Cmdlb2yIJRQ/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-al-alsun-organizes-the-french-activity-7020342765309865984-ZWOg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614577060793524226


 

  السياسي المفكر..  شمس  عين بجامعة" الجديدة الجمهورية  في الشباب دور " ندوة خالل

  أن  البد العصر  يعيش  الذي بالشبا  أن أدركت السياسية القيادة: يؤكد الفقي  مصطفى الدكتور

 صناعته  في  يشارك

 

 الفتاح عبد. د. وأ شمس، عين جامعة رئيس المتيني  محمود. د. أ افتتح

  أسرة   نظمتها  التي  الندوة  والطالب،  التعليم  لشئون  الجامعة   رئيس  نائب  سعود

 ، "الجديدة الجمهورية في ابشبال دور" بعنوان المركزية مصر أجل من

  مصر  أجل من أسرة رائد ربيع حاتم الدكتور خاللها الحوار أدار والتي

 . المركزية

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5606/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_during-the-symposium-the-role-of-youth-in-activity-7020343405385760768-KlGW?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614577690887000065
https://www.instagram.com/p/CmdpvutIbq3/


 

 

 

 

  بجامعة ندوة في  للتدريب الوطنية  لألكاديمية التنفيذي  المدير  راغب رشا. د

 شمس عين

 

. د  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  برئاسة  شمس  عين  جامعة  استضافت

  الجامعة  رئيس نائب بحضور للتدريب الوطنية لألكاديمية التنفيذي المدير راغب رشا

 نائب  والبحوث، لياالع الدراسات لشئون الجامعة رئيس نائب والطالب، التعليم لشئون

 . البيئة وتنمية المجتمع لشئون الجامعة رئيس

 

 

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_dr-rasha-ragheb-executive-director-of-the-activity-7020317636458651648-LbW9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614551927878209536
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5614
https://www.asu.edu.eg/ar/5614/news/


  

 
 

 
 

 
 

(  الكومينكان) ةبانياليا والمستمر اإلجتماعي  التعليم  مراكز دور"  بعنوان تعريفية  ندوة

 شمس عين  بتربية " مصر في اإلفادة  وإمكانية المستدامة التنمية   تعزيز في

 

 رئيس  نائب  فاروق  غادة.  د.  وأ  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني   محمود.  د.  أ  برعاية 

 بعنوان تعريفية ندوة بعقد التربية كلية قامت والبيئة؛ المجتمع مة دخ لشئون الجامعة

 التنمية تعزيز في( الكومينكان) اليابانية والمستمر االجتماعي التعليم مراكز دور"

 ". مصر في اإلفادة وإمكانية المستدامة

 

 

 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_an-introductory-symposium-entitled-the-role-activity-7020351186633404416-Qe8R?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614585483811602432
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5612
https://www.asu.edu.eg/ar/5612/news/


  

 الحقوق  بكلية الصورية المحاكمات  لطالب المعرفة  بنك الستخدام  عمل ورشة

 

 الكلية باسم الصورية  المحاكمات في  المشاركين للطالب عمل ورشة الحقوق كلية عقدت

 بنك  على المتاحة القانونية القواعد استخدام كيفية حول ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ معيجاال للعام

 لقواعد عرضت التي طالب أبو دعاء الدكتورة الندوة في حاضر وقد المصري، المعرفة

 .المعرفة بنك على المتاحة القانونية البيانات

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5587/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-workshop-to-use-the-knowledge-bank-for-activity-7020315886381150209-NYXR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614550183500738560
https://www.instagram.com/p/CmdrNl1oEXZ/


  

  البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لقطاع التابعة  ةالمهني والصحة السالمة لجنة

 المسئوليات ومتابعة لمناقشة األول اجتماعها تعقد شمس عين بتربية

 األدوار   وتوزيع

 
  تطبيق  أهمية  على شمس عين بتربية البيئة  وتنمية  المجتمع خدمة قطاع حرص إطار في

 رعاية  وتحت الشأن، بهذ والجامعة الكلية لرؤية وتحقيقًا المهنية، والصحة السالمة متطلبات

 لجنة أعضاء مع البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل اجتمع الجامعة، رئيس

 .بالكلية المهنية والصحة السالمة

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5624/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-occupational-safety-and-health-committee-activity-7020352158625587200-LOFM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614586454386135040
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5624


 

i-Discovery عمل  ورشة      

شمس  عين بجامعة  ASU-iHUB األعمال  وريادة االبتكار  بمركز   

 
 والتي  i-Discovery عمل ورشة شمس  عين بجامعة األعمال وريادة االبتكار مركز نظم

 برعاية  الصحيح، الطريق في وتوجيههم اإلبداعية مهاراتهم اكتشاف من الطالب تمكن

 العليا،  للدراسات  الجامعة  رئيس  نائب  والطالب،  للتعليم  الجامعة  رئيس  نائب  الجامعة،  رئيس

 . والبيئة المجتمع لشئون  الجامعة رئيس نائب

 
 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5620/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_i-discovery-workshop-at-the-innovation-and-activity-7020352500889174016-J35z?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614586796695863299
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5620


  

 

  التوظيف أجل   من التقييم فاعلية ينظم شمس عين بجامعة التوظيف  مركز

 الميكانيكية  الهندسة قسم  لخريجي

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

  قام  والبيئة، المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس ونائب والبحوث، العليا للدراسات الجامعة

  التقييم " فعالية باستضافة تيناريس، شركة مع بالشراكة شمس عين بجامعة التوظيف مركز

 لجامعة اب لمركزا بمقر" التوظيف أجل من

 

 

 

  

 

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-employment-center-at-ain-shams-university-activity-7020352755231801344-fBmX?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614587053345329154
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5619
https://www.asu.edu.eg/ar/5619/news/


  

 شمس عين جامعة  الطب بكلية" التعليمية بالمؤسسات  اإلتاحة  وسبل  اإلعاقة" ندوة

 
 اإلعاقة  ذوي خدمة  ومركز الطب كلية  مع وبالتعاون والتعليم اإلعاقة  مبادرة ضمن

  اإلعاقة" بعنـوان تعريفيـة نـدوة  الصناعات وطب والبيئة  المجتمع  طب قسم أقام

 محمود  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت  وذلك  ،"التعليمية   المؤسسات  في  اإلتاحة  وسبل

 ..شمس  عين جامعة رئيس المتيني

 
 

 
 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5617/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_symposium-on-disability-and-accessibility-activity-7020353062649106432-bsjN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614587356719226880
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5617


 

 كريمة حياة الرئاسية بالمبادرة تعريفية ندوة قدتع   شمس عين حقوق 

 

  ندوة  ،٢٠٢٢ ديسمبر  ٢١ الموافق األربعاء يوم شمس عين جامعة الحقوق كلية نظمت

  رئيس  نائب الجامعة، رئيس رعاية تحت وذلك كريمة حياة الرئاسية  بالمبادرة توعوية

  رئيس  ونائب والبحوث العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب والطالب، للتعليم الجامعة

 . البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة

  

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5637/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-law-holds-an-introductory-activity-7020353337883537408-ebxr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614587673770868736
https://www.instagram.com/p/CmoRb56oQkD/


  

  ندوة ضيف  الخارجية وزارة  باسم الرسمى المتحدث  زيد أبو   أحمد  السفير

 جديد  دولي و  عربي واقع   في دبلوماسية أداة  العربية اللغة

 
 إدارة  الخارجية،ومدير وزارة باسم الرسمي المتحدث زيد  أبو أحمد السفير أكد

 انتشارها ودعم العربية اللغة على للحفاظ المصري التوجه أن  على العامة الدبلوماسية

 اللغة"  ندوة في سيادته كلمة فى كذل جاء لمصر، الخارجية السياسة جوهر في يأتي

 " جديد ودولي عربي واقع في   بلوماسيةد أداة.. العربية

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5634/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ambassador-ahmed-abu-zaid-official-spokesman-activity-7020321843651690496-3l-J?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614556141765238784
https://www.instagram.com/p/CmoQPgtoVXF/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5634


  

  عين بتجارة ندوة  المالي اإلنحراف   ومالحقة  منع في  المالية  الرقابة ةهيئ دور

 شمس

 

  رئيس   نائب  فاروق  غادة.  د.  وأ  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت

  التربية  كلية  وكيل فرج محمد الحليم عبد الدين عالء. د. أ اجتمع البيئة، لشئون الجامعة

 المراكز   ومدراء  الكلية  أقسام  جميع  من   والبيئة  المجتمع  خدمة  لجنة  وأعضاء  البيئة،  لشئون

 .للقطاع التابعة والوحدات

 

 

  

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5649/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-role-of-the-financial-supervisory-authority-activity-7014177424074543104-EYck?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1608412284229148674
https://www.instagram.com/p/CmtQRFpoJ_w/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5649


  

 شمس عين بتجارة ندوة الفساد  مكافحة في   الرقمي  التحول  استراتيجيات

 

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

  وكيل  وهبة هيام. د. أ نظمت التجارة، كلية عميد قدري خالد الدكتور األستاذ عام وبإشراف

 التحول  استراتيجيات " عنوان تحت تعريفية ندوة والبحوث االعلي الدراسات لشئون الكلية

 "...الفساد مكافحة في الرقمي

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5650/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_digital-transformation-strategies-in-combating-activity-7020335146742525952-83K7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/CmtUMJ3ovRg/
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614569471548571648
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5650


 

 من عاًما خمسون" ) اإلماراتية  المصرية  للعالقات الذهبي اليوبيل " مؤتمر

 وتكنولوجيا  الشبكات بمركز( جيةاالستراتي  الشراكات

 

  عقد  المستقبلية، والدراسات األوسط الشرق بحوث مركز ينظمه الذي الثقافي الموسم إطار في

 الشراكات من عاًما خمسون" )اإلماراتية المصرية للعالقات الذهبي اليوبيل" مؤتمر المركز

 العاشرة تمام في المعلومات وتكنولوجيا الشبكات بمركز المؤتمرات بقاعة ،(االستراتيجية

 ...صباًحا

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5675/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-golden-jubilee-of-egyptian-emirati-relations-activity-7020354217764630528-EVoi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614588514808770560
https://www.instagram.com/p/Cm_LEOKIGAt/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5675


  

  عين جامعة  احتفالية ندوات سلسلة ضمن... واألجانب واإلعالم   العربية اللغة

 العربية  للغة  العالمي  باليوم شمس

 
 شمس  عين جامعة أقامت العربية، للغة العالمى باليوم شمس عين جامعة احتفال إطار في

 حسن  سوزان  اإلعالمية  الندوة  استضافت  ،"واألجانب  واإلعالم  العربية  اللغة"  بعنوان  ندوة

 من ولفيف رجب  منى . أ واإلعالمية الصحفية  والكاتبة سابقاً  المصري  التليفزيون رئيس

 واإلعالميين المسئولين السادة

 
 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5633/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-arabic-language-the-media-and-foreigners-activity-7020322190688432128-8xt3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614556444015091713
https://www.instagram.com/p/CmoQ1GIIOyT/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5633


 



 

 التعاون سبل لبحث األهلية  النيل جامعة  رئيس يستقبل شمس عين جامعة  رئيس

 
 األستاذ   الزعفران،  بقصر  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني   محمود  الدكتور  األستاذ  استقبل

  جامعة   مؤسس   خليل  طارق   الدكتور  واألستاذ  األهلية،  النيل  جامعة  رئيس  عقل  وائل  ركتوالد

 لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  بعمل   القائم  فاروق  غادة  الدكتور  األستاذ  بحضور  األهلية،  النيل

 .البيئة  وتنمية المجتمع خدمة

 
 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5604/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-receives-activity-7020354704480026624-oAWO?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614589003302408193
https://www.instagram.com/p/Cmd9dAcoaCK/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5604


  

  الكبار تعليم  لمركز زيارة في  المجتمعي   للتعلم الياباني جايكا مشروع وفد

شمس عين جامعة  

  رئيس   نائب  فاروق،  غادة.  د.  أ  استقبلت  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني،  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت

  المجتمعي،  للتعلم الياباني جايكا مشروع وفد الزعفران، بقصر والبيئة، المجتمع لشئون الجامعة

  المركز  بين ما المرتقب التعاون لبحث امعة،لجبا الكبار تعليم مركز مدير السعيد إسالم. د بحضور

 .والجايكا

 

  

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5660/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-delegation-from-the-japanese-jica-community-activity-7014175825495232512-0jAG?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1608410142613147648
https://www.instagram.com/p/CmtNZOSIqSP/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5660


 

" اإلنسان حقوق  ثقافه  تعزيز  في الشباب دور " تناقش خطاب مشيرة السفيرة

 اإلنسان  لحقوق القومي  والمجلس الجامعة بين  تعاون بروتوكول وتوقيع 

  ولجنة  والطالب التعليم وقطاع البيئة قطاع نظم شمس عين لجامعة الثقافي الموسم إطار في

  دور " بعنوان ندوة اإلنسان، لحقوق  القومي المجلس مع بالتعاون معةبالجا اإلنسان حقوق

 رئيس   خطاب  مشيرة  السفيرة  خاللها  الجامعة  استقبلت  ،"اإلنسان  حقوق  ثقافة  تعزيز  في  الشباب

 .اإلنسان لحقوق القومي المجلس

 

 

 
 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5668/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_ambassador-moushira-khattab-discusses-the-activity-7020355208232722433-gfwq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1614589502974033921
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5668


 



  

  التعليم تكنولوجيا  بقسم األولى الفرقة  لطالب معرض( والعينات النماذج(

 شمس عين  بنوعية

 
 والطالب،  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  أنيس  والء.  د.  أ  الكلية،  عميد  مصطفى  السيد  أسامة.  د.  أ  افتتح

  قسم  رئيس سيد صفاء. د. وأ البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل فرج محمد. د. أ

 (.....والعينات  النماذج) معرض الكلية  عميد مصطفي السيد أسامة.د.أ افتتح التعليم، جياتكنولو
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 شمس  عين ببنات للطالبات خيري  معرض

 نادي مع بالتعاون شمس عين ةجامع البنات بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

 محمود. د. أ رعاية تحت المعروضات، مختلف ضم للطالبات خيري معرض العاشر روتاري

 المجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  بأعمال  القائم  فاروق  غادة.  د.  أ  الجامعة،  رئيس  المتيني،

 ... البيئة وتنمية
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  اليوم أعمال  يتفقد البيئة  وتنمية  المجتمع خدمة لشئون المساعد الجامعة  أمين حمزة  سهيل

 شمس عين جامعة  لقافلة األول 

 

 اليوم أعمال البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون المساعد الجامعة أمين حمزة سهيل. أ تفقد

  الوقف  مركز القلمينا قرية  أهالي  لخدمة الشاملة التنموية شمس عين  جامعة لقافلة األول

  ديسمبر  من ٢٩ حتى تستمر والتي كريمة،  حياة الرئاسية المبادرة إطار في قنا بمحافظة

 ..الجاري
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 القلمينا   قرية  أهالي لخدمة الشاملة  التنموية شمس  عين جامعة  قافلة أعمال يتفقد  قنا  محافظ

 

 مقر  داخل تفقدية جولة قنا محافظ الداودي أشرف. ح. طيارأ اللواء السيد اليوم صباح أجرى

 وكان الوقف، مركز القلمينا بقرية ألسرةا طب بوحدة الشاملة التنموية شمس عين جامعة قافلة

  المجتمع  خدمة لشئون المساعد شمس عين  جامعة عام أمين حمزة سهيل األستاذ استقباله في

 ......البيئة وتنمية
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 قنا لمحافظة الشاملة التنموية شمس عين جامعة لقافلة الثاني   اليوم لياتفاع

 

  الجامعة   رئيس  نائب  فاروق  غادة.  د.  وأ  شمس  عين  جامعة  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت

 لشئون المساعد الجامعة أمين حمزة سهيل األستاذ وإشراف البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون

 لليوم أعمالها قنا لمحافظة الشاملة التنموية شمس عين جامعة قافلة واصلت والبيئة، المجتمع

 التوالي على الثاني
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 التجديد بعد العلوم  بكلية وهالل  حجازي مدرجي يفتتح شمس عين جامعة  رئيس
 

 

 األستاذ من  كل برفقة شمس عين  جامعة رئيس المتيني محمود  الدكتور األستاذ افتتح

 وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب بعمل القائم فاروق غادة الدكتور

  بكلية  وحجازي هالل مدرجي العلوم؛ كلية عميد السطوحي رجاء محمد. د. أ البيئة،

 .لهم الشامل والتجديد اإلحالل بعد وذلك العلوم
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 أعمال تتفقد  والبيئة المجتمع خدمة لشئون شمس عين جامعة  رئيس  نائب فاروق دةغا. د

 الزعفران   قصر وتطوير ترميم

 

 وذلك الثدي سرطان مرض عن المبكر الكشف بأهمية يةللتوع ندوة بالجامعة  اآلداب كلية نظمت

 فاروق   غادة.  د.  أ  الجامعة،  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  وتحت  ، "ليونز"  أندية  مع  بالتعاون

  عميد  بأعمال القائم كامل حنان. د. أ البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الجامعة رئيس نائب

 اآلداب كلية
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 شمس عين طب( العام  هذا االنفلونزا تطعيم  على حصلت  هل) شعار تحت

 للتطعيم  حملة  تطلق

 

 مع  بالتعاون شمس عين جامعة الطب بكلية  البيئة وتنمية المجتمع خدمه شئون قطاع نظم

 الخمسين   سن  فوق  هم   لمن  بالكلية  للعاملين  االنفلونزا  بمصل   للتطعيم  حملة   الجامعية   المستشفيات

  رعاية  تحت ،(العام هذا االنفلونزا تطعيم على  حصلت هل) شعار تحت المعاونة، والخدمات عاًما

 . شمس عين جامعة رئيس
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 شمس  عين بتمريض ناجحة   إخالء  تجربة

 

  المتيني  محمود. د رعاية تحت الكلية، مقر إلخالء تجربة شمس، عين امعةج التمريض  كلية نظمت

  وتنمية  المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب بعمل القائم فاروق غادة. د. وأ الجامعة، رئيس

  المجتمع  خدمة لشئون الكلية وكيل رفعت هيام. د وإشراف الكلية، عميد موسى سحر. د. وأ البيئة،

 البيئة  وتنمية
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 الكلية  حرم   تشجير مبادرة تنظم شمس عين ألسن

 
  تشجير مبادرة شمس عين جامعة األلسن بكلية البيئة وتنمية  المجتمع خدمة  قطاع أطلق

  الدكتور  األستاذ الجامعة، رئيس المتيني محمود الدكتور األستاذ رعاية تحت الكلية، حرم

  البيئة،  وتنمية المجتمع  خدمة لشئون ةالجامع رئيس نائب بعمل  القائم فاروق غادة

 .الكلية عميد رشاد سلوى الدكتور واألستاذ
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 العربية للغة العالمي باليوم تحتفل  شمس عين جامعة ديسمبر…  من والعشرون  الثاني 

 

 الدراسات  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  صالح  أيمن.  د.  أ  ،  الجامعة  رئيس  المتيني  محمود.  د.  أ  رعاية  تحت

  الجامعة   رئيس  نائب  فاروق  غادة.  د.  أ  الطالب،  لشئون   الجامعة   رئيس  نائب  سعود   الفتاح  عبد.  د.  أ  العليا،

 الجاري ديسمبر 22يوم العربية للغة العالمي باليوم شمس عين جامعة تحتفل المجتمع، لشئون
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  الجامعة رئيس بحضور  العربية للغة العالمي  باليوم  تحتفل شمس عين جامعة

 واألجنبية العربية الدول من ووفود  وسفراء

 
  الجامعة  رئيس نائب صالح أيمن. د. أ ، الجامعة رئيس المتيني محمود . د. أ وبحضور رعاية  تحت

  بعمل  القائم فاروق غادة. د. أ للطالب، الجامعة رئيس نائب سعود الفتاح عبد. د. أ العليا، للدراسات

 للغة  العالمي اليوم بمناسبة  كبرى احتفالية شمس عين جامعة نظمت  للمجتمع، الجامعة رئيس نائب

 العربية 
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 العربية  للغة العالمي باليوم  شمس عين تربية  احتفال

 
  جامعة  رئيس المتيني محمود. د. أ وبرعاية العربية، اللغة وحب باإلبداع مليئة  احتفالية في

  العربية  اللغة قسم مع باالشتراك شمس  عين بجامعة التربية كلية نظمت شمس، عين

 القصة نادي مع باالشتراك العربية للغة العالمي باليوم احتفااًل  بالكلية اإلسالمية والدراسات

 .............بالقاهرة
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  فعاليات ضمن العربية  اللغة مسابقة في  الفائزين  يكرم شمس عين جامعة رئيس  نائب

 العربية للغة العالمي  باليوم  االحتفال

 

 أقامتها  التي  العربية  اللغة  مسابقة  نتائج  والبحوث  العليا  الدراسات  ونلشئ  الجامعة  رئيس  نائب  أعلن

  رئيس  رعاية  تحت وذلك العربية، للغة العالمي  باليوم االحتفال فعاليات ضمن شمس عين جامعة

  المجتمع  لشئون الجامعة رئيس ونائب والطالب للتعليم الجامعة رئيس نائب شمس، عين جامعة

 . والبيئة
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  الدماطي  ممدوح. د. أ : العربية للغة العالمي  باليوم  شمس عين جامعة احتفالية فاعليات ضمن

 "العربية اللغة على وأثرها مةالقدي  المصرية اللغة" بعنوان ندوة  يلقي األسبق   اآلثار  وزير

 
 اللغة " بعنوان ندوة األسبق اآلثار ووزير السابق اآلثار كلية عميد الدماطي ممدوح. د. أ ألقى

  شمس  عين جامعة  إحتفالية  لياتفعا ضمن وذلك ،"العربية اللغة على وأثرها القديمة المصرية 

 ......شمس عين جامعة رئيس  المتيني محمود الدكتور األستاذ رعاية تحت العربية، باللغة
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  ندوة: العربية للغة العالمي  باليوم  شمس عين جامعة احتفالية فاعليات ضمن

 "  والواقع  األدب بين والهوية العربية اللغة" بعنوان 

 
 الجامعة، رئيس رعاية  تحت العربية، باللغة شمس عين جامعة إحتفالية  فاعليات إطار فى

  ونائب   والبحوث  العليا  للدراسات  الجامعة  رئيس  نائب  والطالب،  للتعليم  الجامعة  رئيس  نائب

  العربية اللغة" بعنوان ندوة أقيمت البيئة، ميةوتن المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس

 ".والواقع  األدب بين والهوية
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 العربية  للغة العالمى  باليوم شمس  عين جامعة  الحتفالية ة الختامي الفاعليات

 
 الصيدلة، بكلية االحتفاالت بقاعة عربية،ال للغة العالمي اليوم الحتفالية الختامية  الفاعليات أقيمت

  نائب   بعمل  القائم  فاروق  غادة.  د.  أ  العليا،  للدراسات  الجامعة  رئيس  نائب  صالح  أيمن.  د.  أ  بحضور

 واإلعالميين  والمفكرين واألكاديميين الكليات ووكالء عمداء من وعدداً  للمجتمع، الجامعة رئيس
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  العليا  الدراسات بكلية  وذويهم  الخاصة  اإلحتياجات ذوي  مركز ألطفال   الجديد  العام إحتفالية

 شمس  عين بجامعة للطفولة

 

 كريمة،  حياة  الرئاسية  بالمبادرة  توعوية  ندوة  شمس،  عين  بجامعة  والتمريض  الطب  كليتي  نظمت

 نائب والطالب، التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب شمس، عين جامعة رئيس رعاية تحت وذلك

  و  المجتمع  خدمة لشئون الجامعة رئيس  نائب البحوث،و العليا الدراسات لشئون الجامعة  رئيس

 ........البيئة تنمية
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