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جامعة القاھـرة

القيم الحاكمة للجامعة : التعليم المستمر

يتحقق من خالل الممارسات الجامعيةنحن نؤمن ان التقدم الملموس ال يتحقق فقط من خالل الركون للمكانة التاريخية للجامعة بقدرما

علم المستمر ,ونحن نحقق ذلك من خاللالستيعاب تطورات العلم والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتھا فى مجاالت الحياة كلھا. ذلك ھو الت

تفعيل دور المراكز البحثية وتدعيم خطط البحث العلمى بالجامعة

بحث لتطوير العمل الصيدلى بمصرالجامعة
14:38:37 04-07-2012تاريخ الخبر :

تنظم كلية الصيدلة، جامعة القاھرة، بالتعاون مع
مجموعة شركات الدكتور/ حسام عمر مسابقة

بحثية، بعنوان "بحث لتطوير العمل الصيدلى بمصر"،
شروط المسابقة خاص بطالب الفرقة الخامسة،

البحث فردى اومشرك بمجموعة من الطالب اليزيد
عددھم عن خمسة ويكون لھم قائد، يقدم البحث

ورقة على االقل، يقدم20بالغة العربية فى عدد
العمل فى صورة ملف ورد، بدون اشراف من اعضاء
ھيئة التدريس، مواعيد التقدم: اخر موعد لتلقى

 بمكتب2012االبحاث ھو األول من سبتمبر لعام 
سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيبئة.

تقوم لجنة تحكيم من أساتذة الكلية بأختيار احسن بحث مقدم على مستوى الكلية
ويحصل فية القائد المجموعة على جائزة قدرھا عشرة االف جنية مقدمة من شركة

حسام عمر، ومن المقرر أن يدخل البحث الفائز فى منافسة مع االبحاث األخرى المقدمة
 اكتوبر وتقوم لجنة تحيم من الشركة بتقيم6من جامعة عين شمس، االسكندرية،

احسن بحث ويحصل البحث عل جائزة قدرھا عشرون الف جنيھا بخالف الجائزة التى قد
سبق وحصل عليھا الفريق.
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