االسبوع الرابع

افتتاح المؤتمر الثامن لقسم التوليد والنساء بكلية الطب
التاريخ : 23/7/2014

افتتحت اليوم أعمال المؤتمر التمهيدي الثامن لقسم التوليد والنساء بكلية طب سوهاج ،تحت
عنوان :صحة المرأة في صعيد مصر ،والذي سيناقش التقنيات الحديثة وكل ما هو جديد في مجال
أطفال األنابيب والحقن المجهري.
صرح بذلك الدكتور عبده سعيد عبد الحافظ ،رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج
الجامعي ،ورئيس المؤتمر ،وقال أن عقد المؤتمر جاء انطالقا ً من أهمية دور جامعة سوهاج تجاه
المجتمع عامة ،ودور قسم التوليد وأمراض النساء في النهوض بصحة المرأة في صعيد مصر
خاصة ،وأضاف أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله ،رئيس الجامعة،
ويعقد في الفترة من  32-91أغسطس  3192على أن يكون اليوم األول بالقاعة الزجاجية بمقر
جامعة سوهاج والثالثة أيام األخر بمدينة الغردقة.

المؤتمر السنوى التاسع واألربعون فى اإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث
العمليات
التاريخ : 24/7/2014

تدعو جامعة القاهرة السادة اعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمر السنوى التاسع واألربعون فى
اإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات 3192وذلك فى رحاب معهد الدراسات والبحوث
اإلحصائية جامعة القاهرة خالل الفترة من 22-25ديسمبر 3192

مؤتمر ا ثر التحكيم فى مجاالت االقتصاد واالستثمار بجامعة القاهرة
التاريخ : 25/7/2014

تنظم جامعة القاهرة مؤتمر عن أثر التحكيم فى مجاالت االقتصاد واالستثماروذلك برئاسة االستاذ
الدكتور جابر نصار :رئيس جامعة القاهرة علما بان المؤتمر سيعقد يوم السبت الموافق
 3192/1/92بقاعة االحتفاالت الكبرى (األميرة فاطمة) جامعة القاهرة لمدة ثالث أيام .
يمكن للساده اعضاء هيئة التدريس الراغبين فى الحضور واالشتراك دفع قيمة رسوم المؤتمر قبل
السفر .

فرص مشروعات بحثية بين دولتي مصر وجنوب أفريقيا
التاريخ : 25/7/2014

فى إطار برنامج التعاون المصرى الجنوب إفريقى الثالث لإلعوام  3192/3192تعلن وزارة
البحث العلمى عن فتح باب التقدم بمقترحات لمشروعات بحثية مشتركة بين الباحثين من البلدين
فى المجاالت المشار إليها فى اإلعالن :-
الموقع اإللكترونى للوزارة
www.msr.gov.eg

E-mail
sci_info@msr.sci.eg

Phone
0227921344

وفى إطار هذا البرنامج يقدم الجانب المصرى تمويل مالى قدره مائة ألف جنيه للمشروع الواحد
فى السنة ولمدة عامين ويقدم الجنوب إفريقى بما يوازى هذا التمويل  ،وللمشاركة فى هذا الرنامج
والذى يبدأ التقدم إليه إعتباراً من  7/7/3192وحتى  31/8/3192فإنه يجب على الباحث
المصرى إستيفاء نماذج التقدم التى يمكن الحصول عليها من الموقع اإللكترونى أعاله أو من خالل
البريد اإللكترونى الخاص باإلدارة المركزية للعالقات العلمية بوزارة البحث العلمى  -الدور الثانى -
( مبنى أكاديمية البحث العلمى )  919شارع القصر العينى  -القاهرة
.على النماذج المستوفاة على ذلك العنوان
باإلضافة إلى نسخة

CDوتسلم ثالث نسخ ورقية (أصل  +صورتين)

 - :ويشترط لقبول المقترح البحثى ما يلى
 .يتم التقدم بالمقترح البحثى على النماذج الخاصة بذلك -
.أن يكون المقترح البحثى مشتركا ً بين باحث مصرى وأخر جنوب إفريقى -

.أن يكون المقترح البحثى معتمداً وموقعا ً بين الباحثين الرئيسيين المصرى والجنوب إفريقى
وجهتهما البحثية -
.أن يكون التقدم بالمقترح البحثى فى كل من مصر وجنوب إفريقيا خالل الفترة المحددة باإلعالن -
.أن يكون الباحث المصرى يعمل لدى جهته بصفة دائمة وليس منتدباً -
*للمزيد من المعلومات يرجى الدخلو على موقع الوزارة

الموجه إلي الباحثين المصريين للعمل مع  ENVI-MEDبرنامج
الباحثين الفرنسيين
التاريخ : 26/7/2014

يقدم برنامج  ENVI-MEDفرصة إلي الباحثين المصريين الراغبين للعمل في تنفيذ مشروعات
بحثية مع فريق بحثي فرنسي وعلي أقل تقدير مع فريق أخر من إحدي دول حوض البحر المتوسط
حيث تحظي المشروعات التي يقع عليها األختيار علي مبلغ قيمته 31111يورو لمدة عامين (
 ) 3192- 3192لما بان اخر موعد للتقديم  92سبتمر 3192
للمزيد يرجى الدخل على الموقع اإللكتروني

WWW.MISTRALS-HOME.ORG

المؤتمر الدولى للصحة والحياه 3192
التاريخ : 27/7/2014

من واقع المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر وسعينا لبناء دولة قوية ودمجها مع تراثنا الحضارى
العريق على ذلك تحملنا المسئولية وتوجب علينا المشاركة فى بناء الوطن فى شتى مجاالته
المختلفة .
لذا تتشرف شركة شركة السماحة العربية االوربية بالتعاون مع معالى وزير التعليم العالى والبحث
برعاية المؤتمر الدولى للصحة والحياه لعام 3192
وتشمل فعاليات المؤتمر عده محاضرات وندوات يلقيها اكبر االستشاريين والمتخصصين من
الجامعات االجنبية والعربية
ويدور المؤتمر حول  :عدة محاور -:

محور طبى – محور سياحى – محور رياضى – محور ثقافى
http://www.ihl-forums.com/

research@ihl-forums.com
فى موعد غايته العاشر من اغسطس 3192

فتح باب الترشح لنيل جوائز الدورة الرابعة عشرة  3192 – 3192من
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
التاريخ : 28/7/2014

تم فتح باب الترشح لنيل جوائز الدورة الرابعة عشرة لعام  3192 – 3192ومجموع قيمة
الجوائز ستمائة ألف دوالر أمريكي  ،بواقع مائة وعشرون ألف دوالر لكل حقل من الحقول التالية:
•الحقل األول  :الشعر
•الحقل الثاني  :القصة – الرواية – المسرحية .
•الحقل الثالث  :الدراسات األدبية والنقد .
•الحقل الرابع  :الدراسات اإلنسانية والمستقبلية .
•الحقل الخامس  :جائزة اإلنجاز الثقافي والعلمي .
يمكن تعبئة اإلستمارة عن طريق الموقع األلكتروني
3192/3/38

 www.alowaisnet.orgوذلك حتى

جامعة جنوب الوادي تشارك في الملتقى السادس لبرلمان الجامعات
المصرية
التاريخ : 28/7/2014

تدعو جامعة جنوب الوادى الجامعات المصرية لحضور الملتقى السادس لبرلمان طالب الجامعات
المصرية بالتعاون مع مشروع تطوير األنشطة بوزارة التعليم العالي والذي يقام في الفترة من
 38أغسطس حتى  3سبتمبر  3192بجامعة المنصورة بمشاركة مختلف الجامعات المصرية.

كما يهدف الملتقى الى تنمية روح المبادرة وحرية التعبير وأيضاً توفير مناخ ديمقراطي للطالب
حيث ان الوفد الذي تشارك به الجامعة يتكون من ثمانية طالب للمشاركة في اللجان السبعة
الخاصة بالبرلمان وهي السياسية واالقتصادية والتعليم والبحث العلمي والثقافة واالعالم والصحة
والبيئة والفتاة الجامعية والشباب والرياضة.

منحة دراسية من دولة نيوزيلندا
التاريخ : 31/7/2014

منحة دراسية خاصة مقدمة من دولة نيوزيلندا للتنمية لعام، 3192فى اطار البرنامج االقليمي
االفريقي التابع لوزارة الخارجية والتجارة  ,مع اعطاء االولوية للدراسة في مجالي التنمية
الزراعية او الطاقة المتجددة ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول علي الموقع االلكتروني التالي:
www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligblecountries/africa

فرص مشروعات بحثية من مؤسسة مصر الخير بقيمة مليون جنيه
التاريخ : 31/7/2014

تهدف برامج البحث العلمي واالبتكار في مؤسسة مصر الخير إلى دعم بناء قدرات
الباحثين والمبتكرين ورواد األعمال والجهات الداعمة لهم من أجل تطوير منتجات وخدمات مبتكرة
تسهم في تمكين القرى األكثر احتياجا في مصر من الحصول على الخدمات األساسية مثل الصحة
والتعليم والماء والغذاء والطاقة .وتمكنهم من تحسين انتاجيتهم واالستفادة من مواردهم وتحسين
ظروفهم المعيشية واالقتصادية ،ولتحقيق هذة االهداف تم فتح دعوة لتقديم المقترحات البحثية فى
المجاالت االتيه:
فى مجال الطاقة
·تطوير بدائل للطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة او من المخلفات الزراعية وغير
الزراعية
فى مجال المياه
·تطوير طرق جديدة اقتصادية وغير تقليدية للصرف الصحى فى القرى ولمعالجة مياه الشرب
·استخدام الطاقة المتجددة فى نظم حديثة غير مكلفة للرى
فى مجال الغذاء والزراعة
·تطوير طرق جديدة إلنتاج السماد والتقاوى محليا
·تطوير اساليب جديدة إلنتاج محاصيل ذات انتاجية عالية

·تطوير نظام جديد وغير مكلف لتغذية التالميذ لمواجهة سوء التغذية
·تطوير الزراعة السمكية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير
·تصميم نظم جديدة ورخيصة لزراعة الصوب
·معالجة المخلفات الزراعية باساليب جديدة ورخيصة ذات مردود اجتماعى واقتصادى وبيئى
التقديم عن طريق الموقع االلكترونى فقط:
·لتقديم المقترحات البحثية المقدمة برجاء الدخول على اللينك التالى:
http://www.misrelkheir.org/forms/47/Scientific%20Research%20call.ht
ml
علما بان اخر موعد للتقديم  92اغسطس

