
 



 

 



 

 المستقبلية والدراسات األوسط الشرق بحوث مركز إدارة مجلس يستقبل شمس عين جامعة رئيس

 

 مركز إدارة مجلس أعضاء شمس عين جامعة رئيس المتينى محمود. د. أ استقبل

 نائب فاروق غادة. د. أ ورحبت المستقبلية، والدراسات األوسط الشرق بحوث

 ضاءأع المركز إدارة مجلس ورئيس البيئة وتنمية المجتمع لشئون الجامعة رئيس

 .. لسيادتهم المشرف التاريخ على وأثنت اإلدارة مجلس

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5872/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-receives-activity-7037387657013829632-h5lb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1631621991177375744


 

 سشم بعين البيئية والبحوث الدراسات كلية بين الشراكة برنامج محاضرات أولى بدء

 المناخي التغير مجال في المائية والموارد الري ووزارة

 

 البرنامج محاضرات بدأت شمس، عين بجامعة البيئية والبحوث الدراسات كلية جهود إطار في

 الري وزارة مسؤولي لتدريب مصر في المائية والموارد الري وزارة من المنظم التدريبي

 العليا الدراسات كلية مع بالشراكة بالصومال البيئة ووزارة الزراعة وزارة المائية والموارد

 .بالجامعة البيئية والبحوث

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5875/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-start-of-the-first-lectures-of-the-partnership-activity-7037388005979959296-jBlz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1631622303778758656
https://www.instagram.com/p/Co4X8xUIxwI/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5875


 

 

 

 

 ظل في المحاماة مهنة مباشرة حول عمل ورشة تنظم شمس عين حقوق

 المعاصرة التطورات

 

 رالدكتو واألستاذ شمس، عين جامعة الحقوق كلية عميد صافي محمد. د. أ بحضور

 الشعبة نظمت البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل ديهوم، أحمد

 التطورات ظل في المحاماة مهنة مباشرة حول عمل ورشة بالكلية الفرنسية

 .ومعاونيهم التدريس هيئة وأعضاء الطالب من كبير عدد حضرها المعاصرة

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/4285/news
https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-law-organizes-a-workshop-on-activity-7035913766542159872-uGGM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1630148082653331456
https://www.instagram.com/p/CpM96HloRDa/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5908
https://www.asu.edu.eg/ar/5908/news/


  

 
 

 
 

 
 

 كلية مع بالتعاون شمس عين جامعة التربية بكلية األولية اإلسعافات حول تدريبية ورشة

 التمريض

 
 حياة على الحفاظ في التربية بكلية المجتمع خدمة قطاع حرص إطار في

 يالت الطارئة للحاالت السريع اإلسعاف ثقافة بنشر واالهتمام األشخاص

 التي المخاطر معدل من تقلل عالية وبمهارة وعاجاًل  سريًعا تدخاًل  تتطلب

 عن تدريبية عمل ورشة التربية كلية نظمت األشخاص، لها يتعرض

 .األولية اإلسعافات

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/3009/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-training-workshop-on-first-aid-at-the-faculty-activity-7035910907700424704-rJ02?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1630145222679187457
https://www.instagram.com/p/CpM-sD9I27b/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5911
https://www.asu.edu.eg/ar/5911/news/


  

 شمس عين بتربية المخاطر من المدنية والحماية المدني الدفاع حول تدريبية ورشة

 الجامعة المدني الدفاع إدارة مع بالتعاون

 
 األرواح على الحفاظ في التربية بكلية المجتمع خدمة قطاع حرص إطار في

 بمهارة المعنية الفئات لكافة والتدريب والتأهيل العامة والسالمة والمنشآت

 بيةالتر كلية نظمت األشخاص، لها يتعرض التي المخاطر مع التعامل في وكفاءة

 المخاطر من المدنية والحماية المدني الدفاع عن تدريبية عمل ورشة

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5913/news
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_a-training-workshop-on-civil-defense-and-activity-7035910647900966912-2_8M?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1630144972887302145
https://www.instagram.com/p/CpM_z5aowgU/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5913


 



 

 شمس عين بطب" ب" الكبدي الفيروس ضد طالبًا 150 تطعيم

 

 مكافحة وحدة مع بالتعاون الصناعات وطب والبيئة المجتمع طب قسم نظم

" ب" الكبدي فيروس ضد تطعيم حملة الطب بكلية بمستشفيات العدوى

 طعيمت تم وقد بالكلية الطبي المركز خالل من االمتياز وأطباء بالكلية للطالب

 جامعة رئيس المتينى محمود. د. أ رعاية تحت وذلك وطالبة، طالبًا 150

 شمس عين
 

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5876/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_vaccination-of-150-students-against-hepatitis-activity-7037389328536219648-N_XM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1631623586426286081
https://www.instagram.com/p/Co4YIuxIU9-/
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5876


  

 

 الكلية إلخالء التجريبية اإلنذار صافرات تطلق شمس عين ألسن

 
 ةتجرب في طارئ، بشكل إخالئها عن لتعلن اإلنذار صافرات شمس عين بجامعة األلسن كلية أطلقت

 مناأل إدارة مع بالتعاون المدني الدفاع أعضاء قام األولى، اإلنذار صافرة انطالق ومع تجريبية، إخالء

 ..... بها المتواجدين إخالء عملية لتنظيم الكلية أرجاء كافة في باالنتشار بالكلية اإلداري

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-al-alsun-sounds-experimental-activity-7035913170565144576-_lmt?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1630147497682165760
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5905
https://www.asu.edu.eg/ar/5905/news/


  

 الزعفران قصر ترميم أعمال يتفقد شمس عين جامعة رئيس

 

 عفرانالز بقصر العمل لموقع تفقدية بزيارة شمس عين جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ قام

 في الجامعة رئيس ورافق العرب، المقاولون شركة تنفذها والتي ترميمه أعمال الجاري

 رئيس نائب عفيفي إمام والمهندس شمس، عين جامعة رئيس نائب فاروق غادة. د. أ الجولة،

 العرب المقاولون شركة إدارة مجلس

 

 
 

  

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5910/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-president-of-ain-shams-university-inspects-activity-7035914660088266752-SpXb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1630148990749507584
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5910


  



 

 لطب شوقي أحمد الشهيد لمستشفى زيارة في البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع

 بالدمرداش المسنين

 
 طاعالق نظمها التي الزيارة في البيئة، وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب شاركت

 ،(الدمرداش) الجامعة لمستشفيات التابعة المسنين لطب شوقي أحمد المهندس الشهيد لمستشفى

 بعض وتقديم للمرضى، المعنوية الروح لرفع ، المركزية مصر أجل من أسرة مع بالتعاون وذلك

 . لهم الهدايا

 
 

https://www.asu.edu.eg/ar/5886/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-community-service-and-environmental-development-activity-7037390010949513217-nYpR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1609482470868635649
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5886


  



 فبالص القميعى عرب قرية إلى شاملة تنموية قافلة تطلق شمس عين بنات

 الجيزة محافظة

 

 ربع قرية إلى الشاملة التنموية القافلة البنات بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم

 كليةبال التدريس هيئة أعضاء من متميزة كوادر ضمت القافلة الجيزة، محافظة بالصف القميعى

 وأنف والعظام والباطني الرمد تخصصات الطب كلية من أطباء وشارك متعددة تخصصات في

 واألطفال وجلدية وأذن

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5899/news/
https://www.linkedin.com/posts/ainshams-univ_the-faculty-of-girls-launches-a-comprehensive-activity-7037390425082503168-2r4s?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://twitter.com/Ainshams_Univ/status/1631624677637406720
https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5899


 


