
 



 

 



 

  ضمن قنا  محافظة الوقف مركز أهالي لخدمة التنموية شمس عين جامعة  قافلة حصاد

  "كريمة حياة" الرئاسية المبادرة

 

 في  أيام ٤ مدار على قنا لمحافظة الشاملة التنموية شمس عين جامعة قافلة نجحت

 المبادرة  إطار في وذلك قنا، محافظة الوقف مركز القلمينا بقرية المواطنين خدمة

. وأ قنا محافظ الداودي أشرف. ح. أ طيار اللواء رعاية  وتحت كريمة، حياة الرئاسية

 ......شمس عين جامعة رئيس المتيني محمود. د
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 شمس  عين جامعة  التربية بكلية الخاصة االحتياجات لذوي التحدي يوم  حفل 

 

  محمود . د. أ وبرعاية الخاصة، االحتياجات لذوي والوفاء واالمتنان بالحب مليئة احتفالية في

 التربية   قسم  مع  بالتعاون  شمس  عين  جامعة  التربية  كلية  نظمت  شمس،  عين  جامعة  رئيس  المتيني

 االحتياجات لذوي  واإلرادة التحدي بيوم احتفااًل  الكلية طالب واتحاد الجوالة ولجنة الخاصة

 .....الخاصة

 

 

 

 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/5694/news/
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https://www.facebook.com/page/2184726268482140/search/?q=5694


 

 

 

 

 للمرضى والنفسي  المجتمعي للدعم شمس عين بجامعة  األطفال بمستشفى ترفيهي  حفل 

 

 ديسمبر،  29 الموافق الخميس مساء شمس، عين جامعة بمستشفيات األطفال مستشفى نظمت

 وذلك  المعتمدة، الساعات بنظام الطب كلية طالب مع بالتعاون األطفال، بمستشفى ترفيهيًا حفاًل 

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

 .الطب كلية عميد األنور،
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  أطفال  باشتراك واحد كلنا شعار تحت( الرابعة  النسخة) باختالف  قادرون احتفالية

 الخاصة   االحتياجات  ذوي رعاية مركز

 

  رعاية  وتحت  العربية،   مصر  جمهورية  رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  وتشريف  برعاية

  كلية  عميد الجبالي هويدا. د. أ شاركت والرياضة، الشباب ووزارة االجتماعي التضامن وزارة

 نسختها  في باختالف قادرون احتفالية بحضور شمس عين بجامعة للطفولة العليا الدراسات

 (واحد كلنا) شعار تحت الرابعة
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  باليوم الجامعة الحتفالية األدبية المسابقات في  الكلية  من الفائزين  تكرم شمس عين آداب عميدة

 العربية  للغة العالمي

 
  خدمة  لشئون الكلية وكيلة الديدي رشا. د. أ بحضور اآلداب كلية عميدة متولي حنان. د.أ التقت

 في  شاركوا الذين والطالب الماجستير وطالب التدريس هيئة بأعضاء البيئة، وتنمية المجتمع

 مجاالت   في  متقدمة  مراكز  وحققوا  العربية  للغة  العالمي  باليوم  شمس  عين  جامعة  احتفالية  مسابقات

 واآلداب الفنون

 

 

 

 

 

 

  

https://www.asu.edu.eg/ar/5732/news
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 أعضاء بمشاركة الجديد العام  الستقبال شمس عين  بآثار فاعلية" أمنيتك علق"

 والعاملين والطالب التدريس  هيئة

 
 الكلية   وكيل  الشوكي  أحمد.  د.  وأ  شمس،  عين  جامعة   اآلثار  كلية  عميد  طنطاوي  حسام.  د.  أ  رعاية  تحت

  إدارة  نظمت البيئة، وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع على والمشرف والبحوث العليا للدراسات

 علق " فعالية ،"عادة السعادة خلي" الكلية مبادرة ضمن المجتمع وخدمة البيئة مشروعات

 "..... أمنيتك
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 السياحة  بقطاع للعمل اللغات أقسام  خريجي  تأهيل آليات حول   عمل ورشة تنظم شمس عين  تربية

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

 اللغة   قسم  خالل  من  التربية  كلية  نظمت  التربية  كلية  عميد   راشد  حازم.  د.  وأ  والبيئة  المجتمع   لشئون

 للعمل اللغات أقسام  خريجي تأهيل: حول ندوة  مرقص  مها. د. أ إشراف تحت  بالكلية الفرنسية 

 السياحة بقطاع
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  الخبرات تقديم بهدف الصعيد تنمية  هيئة مع تعاون بروتوكول توقع  الجامعة

 الصعيد  بمحافظات المستدامة  التنمية  لتحقيق التنموية  واالستشارات

 
  رئيس صالح أحمد  شريف. ح. أ واللواء شمس، عين جامعة رئيس المتيني محمود. د. أ وقع

  فيما   التنموية  المجاالت  شتى  في  التعاون  إلى  يهدف  مشترك،  تعاون  بروتوكول  الصعيد  تنمية  هيئة

  الميدانية  الزيارات وإعداد التفصيلية، الدراسات وإعداد مصر صعيد  محافظات  في  التنمية يخص

 بالجامعة للمتخصصين
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 العرب بيت  المنتجة لألسر العربي للمعرض زيارة  في  شمس عين  تربية

 
 العربي   للمعرض  ميدانية  زيارة  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  خالل  من  التربية  كلية  نظمت

  جامعة  مع بالتعاون االجتماعي التضامن وزارة تنظمه الذي" العرب بيت" المنتجة لألسر

  المشاركة   المنتجة  األسر  عدد  وتبلغ  القبة،  بقصر  الجمهورية  رئيس  رعاية  تحت  العربية  الدول

 منتجة  أسرة 150 المعرض في
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