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 8201/2019 األكادمييللعام و الدولية  فعاليات إدارة العالقات الثقافية

          حبضور نائب رئيس جملس األمناء لإلسرتاتيجيات الدولية                                                                            زيارة السفري الصيىن و املستشار الثقافى الصيىن للجامعة -1
بل التعاون مع اجلامعةو العالقات الثقافية 

ُ
 27/8/2018وذلك يوم  لبحث س

 2/9/2018اجلامعة وذلك يوم  سحبضور رئيس اجلامعة بقاعة جمل الثانوية العامة أوائلتكريم تنظيم  -2

 وذلك حبضور كالً من   27/9/2018للجامعة يوم  هداف التنمية املستدامةأناقشة مشاريع ملالبيئة  ةزيارة وزيرتنظيم  -3

 2/10/2018يوم  2018/2019ضم أعضاء جدد للجنة الثقافية للعام الدراسى اجلديد  -4

العاملية   enactusأكتوبر باملركز الثانى على العامل باملسابقة الدولية  ملنظمة  6جامعة   Enactusفوز فريق   -5
 11/10/2018بكاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية يوم 

تنظيم ندوة بعنوان " أصول الربتوكول و األتيكيت " بالتعاون مع كلية اللغات و الرتمجة حبرم اجلامعة يوم  -6
11/10/2018 

  VIPبقاعة ال وذلك  37فى حضور بعض من أبطال حرب  37حتفالية تكريم رموز و أبطال حرب أكتوبر إ تنظيم -7
 28/10/2018باحلرم اجلامعى يوم 

اخلاص مببادرة األمم املتحدة للمسئولية اجملتمعية للشركات  " Business for Peace" املشاركة فى تنظيم  مؤمتر  -8
 . 11/2019/ 8، 7بفندق املينا هاوس يومى  ( Un Global Compactاملؤسسات )و 

وزارة التجارة و الصناعة فى حضور كال من  مستشار الوزير و املهندس / ب اخلاص تكريمالحضور فريق إيناكتس  -9
 2/11/2018املدير التنفيذى ملركز حتديث الصناعات يوم   –أمحد طه 

 5/11/2018يوم  2018/2019للعام الدراسى اجلديد   Enactusضم أعضاء جدد لفريق منظمة  -10

و الرتحيب باألعضاء و توضيح وحتديد االهداف املرجوه خالل  Enactusتنظيم االجتماع السنوى لفريق منظمة   -11
 ( حبرم اجلامعة 1126بقاعة ) 10/11/2018العام الدراسى اجلديد 

 VIPمن  قبل كلية الفنون التطبيقية بقاعة   Enactusحضور حفل تكريم  االوائل و املبتكرين و الفائزين فى فريق  -12

 12/11/2018يوم  حبرم اجلامعة

 املركزية كتبةاملب بالتعاون مع مؤسسة هى حياة " The art of womenology" دعم املرأة بعنوان لر تنظيم مؤمت -13
 17/11/2018اجلامعة يوم ب

التابع جلامعة الدول " األسبوع العربى للتنمية املستدامة واالنطالق حنو العمل"مؤمتر املشاركة فى تنظيم  فعاليات  -14
 2019نوفمرب  30اىل  19الفرتة من   فندق كونرادالعربية  

 

 وزيرة البيئة –ستاذة الدكتورة / يامسني فؤاد األ -

 رأكتوب 6رئيس جهاز مدينة  –املهندس / عالء منيع  -

 الدكتور املهندس / حممد مخيس -

 أكتوبر 6رئيس مجعية مستثمرى  -
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د.حلمى الشنوانى نقيب أكتوبر التكريم اخلاص بنقابة املهندسني فى حضور   6جامعة  Enactusحضور فريق  -15
 21/11/2018وعميد كلية الفنون التطبيقية  يوم  مصممى الفنون التطبيقية

16-  
قافية فى تنظيم مؤمتر " التنوع البيولوجى " مشاركة طالب اللجنة الثقافية الطالبية التابعة إلدارة العالقات الث -أ

 2018نوفمري  29إىل  إىل  17الفتاح السيسي فى الفرتة من  عبدالذى عقد بشرم الشيخ حتت رعاية السيد الرئيس / 

 

اكتوبر  بتقديم عرض ملشروع زهرة اليامسني  فى مؤمتر التنوع  6جامعة  Enactusمشاركة طالب فريق  -ب
 2018نوفمرب  29إىل  24الشيخ فى الفرتة من البيولوجى  بشرم 

 
  1/12/2018يوم "  New Gizaاليوم التدريىب على املهارات القيادة جبامعة "أكتوبر  6جامعة  Enactusحضور فريق  -17

حبضور جمموعة من مدربني تنمية املوار البشرية "  Career Development Conference"  بعنوان  تنظيم مؤمتر -18
  2/12/2018حبرم اجلامعة وذلك يوم  (VIP )بقاعة ال 

ين يقدمون حمتوى حبضور جمموعة من مشاهري السويشال ميديا الذ Find Your way”" بعنوان  مؤمترتنظيم  -19
 1126بقاعة  3/12/2018خدام وسائل العصر بشكل أمثل يفيد الشباب و اجملتمع و ذلك يوم تسهادف للشباب و إ

 حبرم اجلامعة 

 8/12/2018ابقة العباقرة للموسم الثانى وذلك يوم  مساملشاركة فى  -20

أكتوبر  و وزارة الثقافة و  6بالتعاون مع جهاز مدينة " العنف ضدد املرأة بعنوان "  مؤمتر املشاركة فى تنظيم  -21
وزارة الثقافة و  من نيحضور ممثلأكتوبر فى  6مبدينة  –قاعة وزارة الرى باملنطقة الصناعية بالشباب و الرياضة 

 .8/12/2018الشباب والرياضة و جملس املرأة و حقوق الطفل و ذلك يوم 
 ..حبرم اجلامعة  2018 /11/12تنظيم املارثون الثالث للدراجات  -22

بالتعاون مع كلية الرتبية  2018حتفال باليوم العاملى لذوى القدرات اخلاصة اإل"  بعنوان  مؤمتراملشاركة يف تنظيم  -23
 ( حبرم اجلامعة .1126بقاعة ) 12/12/2018يوم 

 " االجتاهات احلديثة لرتبية –الرياضيات و علوم املعلومات  بعنوان " اخلامس املؤمتر السنوىحضور  -24
 حبرم اجلامعة .  VIPبقاعة  10/2/2019-9الفرتة من  

بل التعاون مع اجلامعة  يةاألمريك (Toledo) وفد جامعة زيارة تنظيم  -25
ُ
 18/2/2019يوم  لبحث س

 2/2019/ 20اىل 19جبامعة عني مشس الفرتة من االول  للجامعات املصرية السودانية  فى امللتقىاملشاركة  -26
وذلك الفرتة تكريم  سفري دولة هولندا خلرجيى طالب العلوم الطبيبة والتطبيقية لربنامج جامعة فونتس تنظيم  -27

 28/2/2019 -25من 

 

       ف على ثقافة و حضارة الشعب اهلندى حبضور السفري اهلندى يتعرلسفارة اهلندية مبصر لبالحتفالية إحضور  -28

 . 7/3/2019يوم  نرتكونتنتالإو احمللق الثقافى اهلندى بفندق 
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حبرم اجلامعة يوم   VIPبالتعاون مع كلية اللغات و الرتمجة  بقاعة ال  ندوة تعريفية عن  دولة بولفياتنظيم  -29
11/3/2019 

 12/3/2019للتعرف على الثقافة الشعب اهلندى مبالعب اجلامعة يوم الثقافى اهلندىاحتفالية اليوم تنظيم  -30

دولة حتت عنوان "  30حبضور اكثر من أكتوبر  6الثقافى الدوىل الثانى عشر  حبرم جامعة  هرجانتنظيم امل -31
 2019 مارس 20-19الفرتة من يف التعليم من أجل التنمية املستدامة 

بالعاصمة االدارية بفندق   ملى للتعليم العاىل و البحث العلمى التابع لوزارة التعليم العاىلاملنتدى العاباملشاركة   -32
 5/4/2019املاسة حتت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وذمل يوم 

                          فى حضور السفري اهلندى و رئيس فطاع االسرتاتيجيات الدولية احتفالية اليوم الثقافى التايالندىتنظيم  -33
 مبسرح املكشوف حبرم اجلامعة  7/4/2019و العالقات الثقافية و احمللية يوم 

التأهل  و  Finance in Motionأكتوبر باملركز االول فى املسابقة احمللية لشركة  6جامعة  Enactusفوز فريق منظمة   -34
 9/4/2019وذلك يوم  بشهر يوليو  للمسابقة الدولية بأملانيا

 . 26/4/2019تنظيم املؤمتر اخلتامي لنموذج احملاكاة املتكامل جلامعة الدول العربية املشاركة فى   -35

 أكتوبر الفطار اجلامعى بعنوان 6جامعة  Enactusفريق أعضاء و  الطالبية  حضور طالب اللجنة الثقافية -36
بفندق املاسة بالعاصمة  3/6/2019يوم" إفطار األسرة املصرية " حتت رعاية سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسى  

 األدارية 

يونيو  18إىل  16تنظيم استقبال الوفد الصيىن لتوقيع اتقافية مع جامعة  " تشانج تشو " يوم خالل الفرتة من  -37
2019 

أكتوبر األحتفال اخلاص بيوم االستقالل  بسفارة الواليات املتحدة االمريكة   6جامعة    Enactusحضور فريق منظمة  -38
وتكرميهم حلصوهلم على املركز الثانى على مستوى العامل فى مسابقة إيناكتس الدولية لريادة االعمال  يوم 

4/7/2019 

 جامعة حكومية و خاصة57مستوى  مصر  على  Enactusاحلصول على املركز الثاني باملسابقة احمللية ملنظمة  -39
  9-10 /07/2019 . 

  Finance in Motionأكتوبر على املركز األول فى املسابقة الدولية لشركة  6جامعة  Enactusحصول فريق منظمة  -40
 . 26/7/2019والىت عقدت بأملانيا 

 


