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بل التعاون مع اجلامعة يف جماالت خمتلفة (0
ُ
 61/9/6102 بتاريخ استقبال وفد صيني لبحث س

ومت على هامش الرحلة تقديم " شرم الشيخ " لطالب اللجنة الثقافية الطالبية إىل   ثقافية وترفيهية رحلة (6
خري الدين عبداللطيف نائب رئيس / القاها سفري د" بناء لغة التواصل احلضاري مع العامل" ندوة بعنوان 

 62/9/6102جيات الدولية والعالقات الثقافية بتاريخ  جملس األمناء لإلسرتاتي
  69/9/6102بتاريخ  "الورنس فستيهوف " ري اهلولندي استقبال السف (2

  8/01/6102 بتاريخ "املقابالت الشخصية  اجتيازكيفية " عقد ورشة عمل بعنوان  (4

 Google" عقد ورشة عمل خاصة بالتوعية التكنولوجية يف جمال تصميم املواقع بالتعاون مع شركة جوجل  (5

Developer Group  " 06/01/6102 بتاريخ  
 بتاريخ استقبال حاكم والية كانو وعقد اجتماع مع الطالب النيجريين لبحث املشكالت اخلاصة بهم (2

2/00/6102 

بالتعاون مع كلية االعالم حبضور " دور الشباب يف التنمية املستدامة " ندوة بعنوان  االشرتاك يف تنظيم (2
 04/00/6102 بتاريخ مسري فرج/ ح.لواء أ

 Dr. Cornelis Hulsman ( Editor in Chief Arab-West ر العرب والغرب استقبال رئيس حترير تقاري (8

Report )  

  09/00/6102 بتاريخ عقد ورشة عمل للطالب اجلدد يف جمال تنمية املوارد البشرية (9

 64/00/6102 بتاريخ استقبال الوفد التايالندي بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق (01

 Microsoft " حبضور العديد من ممثلي الشركات مثل "   Youth to Speak Forum "  عقد مؤمتر بعنوان  (00

– IBM – Oracle – Centro – PepsiCo   " بقاعة كبار الزوار مببىن  امحد عرابي يف الفرتة من                     
 ( 62/00/6102حىت  65/00/6105) 

 معي لتوعية الطالب باملهرجان الثقايف الدويلرم اجلالجنة الثقافية الطالبية داخل احلعقد مسرية لطالب ال (06
  05/06/6102 بتاريخ

استقبال الوفد االيطايل بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية وكلية اهلندسة لبحث التعاون مع اجلامعة يف  (02
  05/06/6102 بتاريخ خمتلف اجملاالت

ساعة  011ركني العمل اكثر من اجتياز املشابعد Enactus لتسليم الشهادات ملنظمة  احتفاليةتنظيم  (04
  02/06/6102 بتاريخ داخل املنظمة 

" العصف الذهني الكتشاف قيمة الذات وحتديد اهلدف " بعنوان  08/06/6102عمل بتاريخ  عقد ورشة (05
  )  ( UN Global Compactحممد الفويل املدير التنفيذي ملكتب االتفاق الدويل لألمم املتحدة / أ فيها حتدث

حىت  09/0/6102تنظيم املؤمتر الدويل العاشر للعظام بالعني السخنة يف الفرتة من االشرتاك يف  (02
60/0/6102.  

حابهم يف زيارة إىل معامل واصط يلندية بالتعاون مع كلية السياحةاستقبال وفد من جامعة فراناكون التا (02
 02/6/6102 بتاريخ مصر

 62/6/6102بتاريخ " عات كيفية إدارة املشرو" عقد ورشة عمل بعنوان  (08



 "الالجئني " حتت شعار (  6102فرباير  68-62) تنظيم املهرجان الثقايف الدويل العاشر للشعوب يومي (09
  06/2/6102" إدارة الوقت " عقد ورشة عمل بعنوان  (61

 05/2/6102يف الفرتةمن تنظيم املؤمتر الدويل االول للدراسات البينية لكلية اللغات والرتمجة املشاركة يف  (60
  02/2/6102اىل 

 Oasis  Community لـ  وطالب اجلالية النيجريية والصومالية والسودانية زيارة اعضاء اللجنة الثقافية (66

Center 60/2/6102 وقامت اجلاليات بعرض مالمح ثقافاتهم بتاريخ  

  66/2/6102 بتاريخ Enactus بالتعاون مع منظمة  C عقد محلة توعية ملرض فريوس  (62

 68/2/6102-62 بتاريخ   "  كيفية استخدام وتفعيل انشطة بنك املعرفة" تنظيم ندوة بعنوان االشرتاك يف  (64

عبلة / من مستشفى بهية و د ت شعار متكني املرأة حبضور ممثليحت  She Canتنظيم ندوة بعنوان  (65
 69/2/6102بتاريخ لسرطان سحر شعبان أقوى حماربة ل/ و داألسود بطلة العامل يف سباق السيارات 

  6/4/6102 بتاريخ "تنمية املهارات " عقد ورشة عمل بعنوان  (62

استقبال وفد من املركز الرئيسي للمفوضية السامية لشئون الالجئني جبنيف لبحث سبل التعاون مع  (62
 2/4/6102 بتاريخ اجلامعة

 4/4/6102بتاريخ زيارة مستشفى بهية لعالج سرطان الثدي  (68

حول تأثري مبادرات املسئولية االجتماعيةللشركات على حتسني القدرة :املؤمتر السنوي الثالث املشاركة يف  (69
  01/4/6102 بتاريخ التنافسية االقتصادية ملصر

  06/4/6102 بتاريخ امللتقى الثاني عشر للتدريب والتوظيفتنظيم  (21

من ابناء نادي الصيد املصري  جملموعةاللجنة الثقافية الطالبيه  تنفيذ برنامج تدريبي نفذه اعضاء من (20
  66/4/6102 بتاريخ

مستقبل اعداد املعلم وتنميته يف الوطن " تنظيم املؤمتر الدويل الثالث لكلية الرتبية بعنوان االشرتاك يف  (26
  64/4/6102-62 بتاريخ" العربي 

جنة الثقافية طالب الل علىحماضرة  والقاءسفري منظمة العمل الدولية  Dr. Peter van Rooij استقبال  (22
 64/4/6102 بتاريخ

  62/4/6102 بتاريخ "  How to ignite " عقد ورشة عمل بعنوان  (24

 قافلة طبية ملركز الوراق الطبي بالتعاون مع كلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية االشرتاك يف (25
  62/4/6102 بتاريخ

  0/5/6102على مستوى اجلامعات مبصر بتاريخ  CIB بنك سابقةمب Enactus منظمة فوز  (22

 2/5/6102 بتاريخ "الصحة والرفاهية " أكتوبر للدراجات حتت شعار  2تنظيم املاراثون الثاني جبامعة  (22

  4/5/6102 بتاريخ " How to ignite" استكمال حماضرات  (28

تتناول عددًا مشروعات  اربعةفيه املؤمتر الثاني للجنة األكادميية باللجنة الثقافية الطالبية و الذي قدمت  (29
 Quality Education  - Sustainable Cities and Communities  -No)التنمية املستدامة  من أهداف

Poverty  - Climate Action   ) خري الدين / قد قام بتحكيم املشاريع السفري د و.2/5/6102 األحدوذلك يوم
            ى عبد الوارث وكيل كلية اهلندسة جبامعة مصطف/ د.أنائب رئيس جملس األمناء و ) عبد اللطيف 
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