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البحثية لشباب الباحثين من الهيئة المنح عن مسابقة -جامعة القاهرة -وتنمية البيئة يعلن قطاع خدمة المجتمع
للقيام جامعة القاهرة فقط ثمانية كليات فقط بمن والخريجينسية والهيئة المعاونة وطلبة الدراسات العلياالتدري

.تساند مصر فى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةبأبحاث تطبيقية

م المتحدة اإلنمائي األمبرنامج جامعة القاهرة بالتعاون مع هاأطلقتالمشتركة التىوتأتى المسابقة فى إطار المبادرة 
(UNDP)وإشراكهم فى السعى نحو تهدف إلى رفع وعى الشباب المصري باألهداف اإلنمائية لأللفية والتى

بين جامعة يجمع فى العالم وتعد المبادرة هى أول تعاون من نوعه . ٢٠١٥تحقيق هذه األهداف بحلول عام 
م إختيار جامعة القاهرة إنطالقا من مكانتها المتميزة بين وقد ت.(UNDP)األمم المتحدة اإلنمائي برنامجمصرية و
والتثقيفية والتدريبية والمسابقات واألبحاث وتضم هذه المبادرة العديد من األنشطة البحثية والتعليمية .الجامعات

.تستهدف توعية شباب جامعة القاهرة باألهداف اإلنمائية لأللفيةالتي...الميدانية وأنشطة التطوع

جمالى الاألخيرة فرصة الالمبادرة وتقدم٢٠١٠قد قدمت المبادرة ثمانية منح بحثية وأعلن الفائزين فى ديسمبر و
يقوم بها أو أكثر بحثية ةمنحلتمويل )خمسة وثمانون ألف جنيه–مصرى ألف جنيه٨٥(تمويل يصل الى 

تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية إلىتساعد على الوصول وعمليةتطبيقيةتهدف الى تقديم حلولشباب الباحثين 
كما تنطبق .على التقدم الى المسابقةكلية اإلعالم وكلية الزراعةوتشجع المبادرة الباحثين من .فى مصر

واالقتصاد&واالقليمىوالتخطيط العمرانى&والهندسة &شروط التقدم على صغار الباحثين من كليات الطب 
.فقطوالمعلوماتوالحاسبات&والعلوم &لسياسيةوالعلوم ا

ورقية ةنسخ-الذين لم يحصلوا على منحه سابقة من المبادرة -يقدم الباحثون الراغبون فى التقدم للمسابقة 
مكتب نائب رئيس الجامعة الى من إستمارة التقديم واألوراق المطلوبةCDعلى قرص مدمج ونسخة إلكترونية 

يتم إعالن نتيجة و٢٠١١مارس٣١أخره موعد فى لمجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرةقطاع خدمة ال
. ٢٠١١ابريلهر منتصف شقبل المسابقة فى 

لمزيد من التفاصيل بخصوص شروط المسابقة واألوراق المطلوبة، 
cu.edu.eg/caewww.:يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لقطاع خدمة المجتمع

http://www.mdgs.cu.edu.eg/

برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوتنمية البيئةقطاع خدمة المجتمع
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