
 

  توصيات

 بالواليات المتحدة لرابطة العلماء المصريين المؤتمر السابع والثالثون

  وكندا

  المنعقد في 

  جامعة الزقازيق –جامعة القاهرة 

  2010ديسمبر  26-29

  مجال النشر العلمي

إشراك العلماء المصريين بأمريكا وكندا في أنشطة النشر العلمي كمراجعيين •

  .المجالت العلمية المصريةوكأعضاء في مجالس تحرير 

التوسع في شراكة العلماء المصرين بأمريكا وكندا في المؤتمرات العلمية •

  .العالمية التي تنظمها الجامعات المصرية

زيادة فرص عقد المؤتمرات العلمية العالمية وكذا اإلجتماعات العلمية الدورية •

  .للجمعيات العلمية العالمية بمصر

العلماء والطلبة المصريين في الجمعيات العلمية والمؤتمراتتدعيم إشتراكات  •

  .العلمية

  مجال التعليم

إشراك العلماء المصريين بأمريكا وكندا في تدريس المقررات الدراسية علي •

مستوي البكالوريوس والدراسات العليا وتحديد برنامج زمني سنوي لتنظيم

  .الزيارات المتعلقة

يين بأمريكا وكندا في تطوير المقررات الدراسيةزيادة إسهام العلماء المصر  •

  .علي مستوي البكالوريوس والدراسات العليا

إشراك العلماء المصريين بأمريكا وكندا في لجان اإلشراف علي الرسائل •

  .العلمية وكذا في لجان الممتحنين لهذه الرسائل

قرراتإسهام العلماء المصريين بأمريكا وكندا في ربط محتوي ومنهجية الم •



  .الدراسية بإحتياجات سوق العمل والصناعة

إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والكندية من خالل •

  .اإلسهام الفعال للعلماء المصريين بأمريكا وكندا

  .المساهمة في إدخال المعايير األكاديمية العالمية في الجامعات المصرية •

يكا وكندا في أنشطة ضمان الجودةتوسيع شراكة العلماء المصريين بأمر  •

  .وتطوير التعليم والمشاركة في اللجان العلمية الدائمة 

المساهمة بدورات تدريبية في مجال االدارة وادارة المخاطر والتخطيط •

  .االستراتيجي 

  .المساهمة في تطوير قطاع الحاسبات والمعلومات  •

رية لإلسهام فيالتوسع في قضاء اإلجازات الدراسية في الجامعات المص •

  .تطوير التعليم والبحث العلمي

التعاون في تطوير االكواد المحلية والمساعدة في نقل االكواد العالمية في •

  .مختلف التخصصات

بداية تطبيق توصيات القطاع الطبي للمجلس االعلي للجامعات في اسرع •

  .وقت

  مجال البحث العلمي

  .بسوق العمل والصناعةالمساهمة في ربط الخطط البحثية بالجامعات  •

  .الشراكة في مشاريع بحثية مشتركة •

تقديم نماذج أمريكية وكندية تربط البحث العلمي بالصناعة إلي المجتمع •

  .األكاديمي بمصر

في أنشطة البحث العلمي) الداخل والخارج(زيادة إسهام العلماء من الجانبين  •

  .الجارية علي كال الجانبين

ة نصيب مصر من إستثمار الشركات متعددةالتعاون مع الرابطة لزياد •

الجنسيات والهيئات العالمية في البحث العلمي بالتعاون مع الوزارات المختلفة

  .والجهات المعنية 

المساهمة في رصد وجمع التمويل المادي للبحث العلمى من مصادره •

  .المختلفة



  مجال خدمة المجتمع و البيئة

  .وكندافي برامج التدريب المهنيةإسهام العلماء المصريين بأمريكا  •

إسهام فعال في نشر وتوسيع نطاق أفكار وآليات التعليم المستمر •

  .والتعليم طوال الحياة

  .اإلسهام في إدخال وحسن تطبيق الشهادات المهنية •

  .اإلسهام في في مشروعات البيئة بالجامعات المصرية •

  ريةزيادة اإلسهام في برامج خدمة المجتمع بالجامعات المص •

  عامة اتتوصي

إنشاء لجنة متابعة دائمة مشكلة من الطرفين لمتابعة وتسهيل وتدعيم •

  .تنفيذ التوصيات وعمل ونشر تقارير دورية عن مدي التقدم

ان تقوم الرابطة بدور فاعل في فعاليات العام المصري االمريكي للعلوم •

  . 2011والتكنولوجيا 

تقوم الرابطة بتقديم الدعم  كيانات لتنمية وادارة الموارد الفني النشاء •

لحث االفراد والشركات علي استخدام مصادر•

  .الذاتية للجامعات 

خلق خطة مالية تشجيعية  

والتوصية بان يكون هذا هو) الطاقة الشمسية( الطاقة المتجددة 

  . الموضوع الرئيسي للمؤتمر القادم

تخصيص منحتين من قبل الرابطة للحصول في علي درجة الدكتوراة  •

   مجال جيوماتيكس من جامعة كالجاري

  

 


