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السـيد االستاذ الدكتور /األمن العام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

رئيس مجلس االدارة
أ.د /جابر نصار

يطيب لى أن أهديكم خالص التحية والتقدير ،وأشيد بجهودكم الكريمةة بالسةعى
نحو تدعيم آفاق التكامل والتواصل العربى بكافة المجاالت ونحيطكم علما ً بةاعتزام
جامعة القاهرة برعاية الملتقى االعالمى العربةى السةادل للشةباب فةى الفتةرة مة
 21 – 22آذار  /مةةةارل  1122والةةةذى تن مةةةه هيئةةةة الملتقةةةى االعالمةةةى العربةةةى
بالتعاون مع كلية االعالم جامعة القاهرة.

رئيس جامعة القاهرة

يشارك فى الملتقى نخبة م أبرز االعالميي واألكاديميي والمهنيةي  ،ااةافة
الى العديد م شباب االعالميي وطلبة االعالم بالجامعات العربية المختلفةة الةذي
تتم دعوتهم لهذه المناسبة ،وسوف يتناول الملتقةى العديةد مة القاةايا االعالميةة
وأهمية تأسيس جيل اعالمى شبابى واعد.

مدير المجلس

علما ً بأن الملتقى االعالمى العربى هيئةة اعالميةة مسةتقلة وعاةو مراقةب فةى
اللجنة الدائمة لالعالم ومجلس وزراء االعالم العرب.

أ.د /عمرو عدىل

نائب رئيس جامعة القاهرة
لشئون الدراسات
العليا والبحوث

المدير التنفيذى
أ.د /عبدالرمحن ذكرى

االستاذ بالمعهد القومى لألورام
جامعة القاهرة

برجاء التكرم بسرعة ارسال قائمة م السادة أعااء هيئة التدريس
والطةةالب م ة جةةامعتكم المةةوقرة الةةراىبي فةةى االشةةتراك بهةةذا الملتقةةى
العربى المهم ،علما ً بأن االشتراك مجانا ،على ان يتحمل المشارك قيمةة
تذاكر السفر واالقامة واالعاشة .علما ً بأن أخر موعد لتلقةى المشةاركات
 2مارل .1122
متمني لكم دوام التوفيق واالزدهار ،معربي ع حرصنا الدائم لتقديم كةل مةا مة
شأنه خدمة أمتنا العربية فى كافة المجاالت.

وتفالوا بقبول وافر االحترام والتقدير،
تحريراً فى 1122 / 1 / 6
مرفق استمارة المشاركة فى الملتقى
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