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مؤتمر ”:دور التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة وتنمية مجاالتها
االستثمارية”
وتنظيم وزارة التعليم العالي برعاية وإشراف الدكتور السيد عبد الخالق ،وزير التعليم العالي مؤتمر“:دور
التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة وتنمية مجاالتها االستثمارية“



مصر تعبر على جسور المعرفة
معرض ومسابقة ابتكارات الجامعات

كما سيتم على هامش المؤتمر تنظيم مسابقة ومعرض ابتكارات الجامعات تمنح فيه أفضل  5بحوث وابتكارات
جوائز مالية تصل قيمتها الى 052222
ونسعد بتلقي ملخص أبحاثكم وابتكاراتكم من اآلن وحتى نهاية مايو  0205على ان يتم ارسال البحث
/المشروع كامال في موعد غايته  02يونيو 0205
ونرجو كتابة اسم المؤتمر في عنوان الرسالة
ويرسل مع البحث  CVعلى هذا االيميل :عنوان البريد اإللكتروني هذا محمي من روبوتات السبام .يجب عليك
تفعيل الجافاسكربت لرؤيتهpbuid@heep.edu.eg>“.

وزارة التعليم العالى تطلق البرنامج التدريبي فى ريادة األعمال
نحو مبادرة :مجتمع يتعلم… يفكر… يبتكر التي أطلقها
سيادة الرئيس :عبد الفتاح السيسي
تطلق وزارة التعليم العالي البرنامج التدريبي (مقدمة في
ريادة األعمال) لتنفيذه بجميع الجامعات المصرية ،ويهدف
البرنامج الى :
– تأهيل الطالب الريادي وتدريبه على كيفية تحويل أفكاره
لمشروعات على أرض الواقع.
– تمكين الكوادر الشابة الريادية من إدارة مشروعات تعود
عليها بالمنفعة وتدمجها فى برامج التنمية.
– التحول من قوالب المشروعات الصغيرة النمطية إلى
مشروعات ابتكارية وريادية تساهم فى تنمية االتجاهات اإليجابية.
– تقنين التأهيل المهني في مجال تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة عبر مرجعية مهنية إدارية تدعم
مقومات الجودة في المشروعات الصغيرة.

اللقاء العلمي الثالث للجمعية العربية للتدريب والتعليم الطبي
تعلن الجمعية العربية للتدريب والتعليم
الطبي عن عقد اللقاء العلمي الثالث
تحت عنوان “Advances in
“ Medical Educationوذلك
يوم االحد الموافق  02مايو 0205
بالقاعة الجديدة – بالمركز القومي
للبحوث بالدقي -الجيزة ،وسوف
يحاضر اللقاء نخبة من أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات والمتخصصين في
مجال التعليم الطبي والتدريب.

ورشة عمل للتعريف بكيفية كتابة مقترح مشروح بحثي
تعلن وحدة ادارة المشروعات بالجامعة عن
تنظيم ورشة عمل ” للتعريف بكيفية كتابة
مقترح مشروع بحثي للتمويل من قبل جهات
مانحة” وعلى سبيل المثال مشروع التعاون
المصري الصيني وذلك غداً االربعاء الموافق
2015/5/20في تمام الساعة الثانية عشر
ظهراً بقاعة السيمينار بكلية العلوم.

منح هندية مقدمة من مركز العلوم و التكنولوجيا لدول عدم االنحياز و
الدول النامية
اإلعالن عن المنح المقدمة من مركز العلم
والتكنولوجيا لدول عدم األنحياز والدول
النامية  ) (NAMبالهند ويتحمل المركز
نفقات السفر للمرشح ومنحه مرتب شهري
قده  562دوالر باإلضافة إلي منحه لمرة
واحده تعادل 480دوالر لتغطية نفقات
االنتقاالت الداخلية والزيارات العلمية ولمزيد
من التفاصيل ولتحميل استمارة التسجيل
يرجي الدخول إلي الموقع اإللكتروني التالي:
www.namstct.org

المؤتمر العلمى العربى الثالث للمرأة والطفولة العربية
يدعو جامعة جنوب الوادى السادة الباحثين الى المشاركة فى المؤتمر العلمى
العربى الثالث للمرأة والطفولة العربية:-
• في حالة المشاركة ببحث علي شكل بوستر يرجي مراعاة أن يكون مقاس
البوستر (  02سم ×  022سم ) ويكون به شعار جامعة جنوب الوادي
وشعار الجامعة المنتمي إليهار الباحث او الجهة التابع لها وكذلك شعار
المؤتمر والكتابة باللغة العربية أو باألنجليزية أو كالهما معا ً – .مرفق شعار
جامعة جنموب الوادي وشعار المؤتمر.
•األستقبال بالفندق بالغردقة بعد الساعة الثانية عشر ظهراً يوم
 0205/8/00والمغادرة من الفندق بالغردقة الساعة  00ظهرا ً يوم .0205/8/02
•أفتتاح المؤتمر يوم  0205/8/08م في تمام الساعة 02.02صباحا ً.
• للسادة المشاركين بالمؤتمر بجامعة جنوب الوادى سوف توفر الجامعة أتوبيس بمقر الجامعة أمام الفندق في
تمام الساعة العاشرة صباحا ً يوم  0205/8/00والتوجه إلي الفندق بالغردقة للراغبين السفر باالتوبيس
• وسوف يتم استقبال المشاركين من خارج الجامعة والهيئات األخرى فى قرية سي جل بالغردقة أو بمطار
الغردقة الدولي بالتنسيق مع مسئولي االتصال والتسكين.
• المشاركين من خارج مصر يكون األستقبال بمطار الغردقة الدولى بالتنسيق مع مسئولى االتصال.
• القرية السياحية بها كافة وسائل الترفية لألطفال حيث األطفال من سن يوم إلي  6سنوات مجانا ً ومشاركة
الوالدين بالغرفة بحد أقصي طفلين ومن سن  6سنوات حتى  00سنة  %52خصم من المبلغ مشارك الوالدين
بالغرفة.

المنح المجرية فى الزراعة و الهندسة والتكنولوجيا و العلوم لعام 0205
0206 /
منح مقدمة من حكومة المجر طبقا لبرنامج العمل للتعاون
الثقافي والتعليمي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة
المجر لألعوام  0200 / 0205والذي تم توقيعه في  06أبريل
“ 0205ببودابست” .
طبقا للبرنامج المشار إليه تقدم حكومة المجر ( )022منحة
دراسية منها ( )65منحة لبرنامج البكالوريوس في مجال
الزراعة والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والتنمية
المستدامة .
تم مد ميعاد التقدم لهذه المنح حتى  00مايو . 0205

دعم المؤسسات العلمية والجامعات في مجال تكنولوجيا المعلومات
للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم
تهديكم المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم أطيب
التحيات ،ونحيطكم علما ً بأن المنظمة تعمل على دعم
المؤسسات العلمية والجامعات في مجال تكنولوجيا
المعلومات والبنى التحتية االلكترونية وتعمل على
تطبيق التطورات والمبادرات التقنية في البالد العربية،
:ومنها
 (ASREN Scienceالبوابة العربية للعلوم 1.
حيث قامت المنظمة بإطالق هذه البوابة Gateway):
والتي يمكن )(https://sgw.asrenorg.net
للباحثين واألكاديميين والطلبة العرب استخدامها على
حد سواء .وتوفر هذه البوابة مجموعة من التطبيقات
البحثية والعلمية سهلة االستخدام كما هو موضح في النشرة التعريفية المرفقة ومن خالل دخول آمن وموثوق.
وباإلضافة إلى التطبيقات المتوافرة من خالل هذه البوابة ،فإنه يمكن للباحثين استخدام الموارد والطاقات
الحاسوبية والتخزينية التي توفرها هذه البوابة من ضمن مشروع التشبيك الحاسوبي األورومتوسطي وكذلك
.إضافة تطبيقات جديدة
وبهدف تسهيل استخدام هذه البوابات من قبل ال باحثين ،فقد تم دمج عمليات الدخول اآلمن ضمن هذه البوابة
 (ASREN Federation ofحيث يمكن الوصول إلى الخدمات من خالل الشبكة العربية للموثوقية
بما يسمح ) (https://idp.asrenorg.netوالتي قامت المنظمة ببناءها أيضا ً )Identities Services
للباحث الدخول باستخدام معلومات الدخول (اسم المستخدم وكلمة السر) التي يستخدمها في جامعته على أن
.تقوم الجامعة باالنضمام إلى هذه الشبكة

ورشة عمل ألمانة المجلس االعلى للجامعات حول الكوارث البيئية
يعلن أمانة المجلس األعلى الجامعات عن تنظيم ورشة عمل
فى مجال ” الرصد اإلشعاعى البيئي وتقييم الكوارث البيئية”
فى الفترة من 0205/8/0م – 0205 / 8 /6م.

منح بحثية لطالب الدراسات العليا
يعلن المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة
العربية بشأن اإلعالن عن المنحة
البحثية فى دورتها الثامنة والمقدمة
لطالب الدراسات العليا الذين يكتبون
أطروحاتهم ( ماجستير –دكتوراه )
فى موضوعات تتعلق بالمرأة العربية
فى مجالى العلوم االجتماعية والعلوم
اإلنسانية وقد بدأت منظمة المرأة
العربية فى تقديم المنح عام 0226
بواقع خمس منح كل عام وتوجه
ألفضل أطروحات لرسائل الماجستير
والدكتواه تعد عن أوضاع المرأة
العربية فى ظل الحروب واالحتالل والنزاعات المسلحة علما ً بإن آخر موعد لتلقى طلبات الترشيح هو 00مايو
 0205تقدم طلبات الحصول على المنحة الكترونيا ً .

المؤتمر العلمى الدولي حول دور العلوم التطبيقية في التنمية و خدمة
البيئة
المؤتمر العلمى الدولي
تحت عنوان
”دور العلوم التطبيقية في التنمية و خدمة البيئة”
والذى يعقد فى الفترة من  6 – 2سبتمبر 0205
بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

