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 ئب الرئيس لشؤون الدراسات العليانا :نسخة مرسلة إلى

 UNESCO-NECTARمشاركة في برامج ستمارة ا :مرفقات

 
 

 BES/EGY-UNIV PR/NECTAR/12/3     م2102أكتوبر  01القاهرة في 

 

 علي شمس الدين/ األستاذ الدكتور

 بنهاة رئيس جامع

 القليوبيةمحافظة 

 جمهورية مصر العربية

 

 

 المشاركة في برنامج رفع قدرات أساتذة الجامعات في مجال علوم النانو: الموضوع

 

وجميع األخوة الزمالء  لسعادتكمللعلوم بالدول العربية أطيب تحياته  يهدي مكتب اليونسكو اإلقليمي

 .الموقرة بجامعتكم

 

كما تعلمون معاليكم فقد قام مكتب اليونسكو اإلقليمي في شهر يونيو من السنة الماضية بإطالق مبادرة 

ي تتمثل في ، والذ(UNESCO-NECTAR)شبكة العربية لتطوير التقنيات المتالقية الاليونسكو إلنشاء 

إلى تعزيز نظم وتهدف المبادرة .  تقنيات النانو والحيوية واالتصاالت والمعلومات والعلوم اإلدراكية

المؤسسات بين  االبتكار الوطني في الدول العربية من تهيئة المناخ لتفعيل شراكات عالية المستوى

لعلوم والتكنولوجيا وذلك من خالل افي مجال ( الصناعة)قطاع اإلنتاج المراكز البحثية واألكاديمية و

عدد من البرامج األكاديمية لرفع قدرات طلبة الجامعات والخريجين في جميع مجاالت العلوم الطبيعية 

 .والتكنولوجيا

 

وقد عقد مكتب اليونسكو عددًا من المؤتمرات والسمنارات في مجال العلوم والتكنولوجيا بحضور عدد 

الخبرة والدراية لمناقشة كيفية تفعيل دور شبكة نكتار في دعم من العلماء والشخصيات أصحاب 

مسيرة التعليم العالي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا وقد أوصى أولئك الخبراء الدوليين وأجمع على 

ذلك الخبراء الوطنيون في ضرورة اإلعداد لعدد من البرامج األكاديمية على المستويات المختلفة في 

نو وذلك لموائمة مؤهالت الجامعات المصرية في أي من تخصصات العلوم الطبيعية مجال علوم النا

 .بمتطلبات سوق العمل (إلخ... صيدلة، اء، الهندسة، الزراعة، الياء، علوم الكيميالفيزعلوم )
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 :من خالل مستشاريها العلماء UNESCO-NECTARت شبكة وقد أعد

 

عدد من في لبرنامج الدبلوم العالي في مجال علوم النانو يتضمن برنامج تدريب مكثف  (0)

 .لمجهزة والمصانعالمعامل ا

 (Minor Degree in Nanotechnology and nano-biotechnology)برنامج تخصص ثانوي  (2)

كلية العلوم في كل من تخصصات الكيمياء، ) في جميع الكليات العلمية في مجال علوم النانو 

 هذهوالذي من شأنه ربط ( الفيزياء، واألحياء؛ كلية الهندسة؛ كلية الصيدلة؛ كلية الزراعة

التخصصات العلمية بما هو مستحدث وجديد من علوم النانو والتي لها األثر الكبير في 

 .هاتطوير

 

تعزيز "سمنار حول ، ينظم مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم وبالتعاون مع شركائه في ضوء ما تقدم

ني في علوم النانوأكاديمي القدرات الضرورية إلنشاء برنامج   91الموافق  نثنيناأل وذلك يوم" و

بحضور السادة نواب الجامعات لشؤون الدراسات العليا وذلك لمناقشة آليات تفعيل م 2192نوفمبر 

 .دور الجامعات لموائمة متطلبات إنشاء هذا البرنامج

 

بالموافقة على المشاركة في برنامج  ملء االستمارة المرفقة كخطاب نوايانرجو من كريم سيادتكم 

موعد  فية بما يتناسب وتطلعات مؤسستكم الموقرة على أن تصلنا االستمارة تعزيز قدرات األساتذ

 .م2192نوفمبر  4أقصاه يوم األحد الموافق 

 

لما له من دور في تحقيق التقدم  موضوع الخطابالبرنامج تطلع إلى ردكم اإليجابي حول ن نحنو

ن العربي  ،قدير ولكم خالص تحياتي،،تفضلوا بقبول فائق الشكر والتأخيرًا ، والمنشود في البالد والو

 

 

 

 

 

 

 الدكتور نزار محمد حسن

 UNESCO-NECTAR مدير مشروع مبادرة

 مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم والتكنولوجيا بالدول العربيةنائب مدير 

 
 



 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

ACADEMIA PARTICIPATION IN UNESCO-NECTAR PROGRAMS 
 
Please click what is applicable to your institution: 

⎕ Higher Diploma in Nano-Sciences. 

⎕ Minor Degree in Nanotechnology & Nano-biotechnology. 

 

LETTER OF INTENT 

 
The University of Benha wishes to express its interest and enthusiasm in participating 

and contributing to the above UNESCO-NECTAR programs.  We wish to nominate the 

following faculty members (in their priority order) for the capacity-building program(s) 

that UNESCO-NECTAR will offer and organize in collaboration with its partners: 

 

Name of Staff/ College Mobile No. & E-mail address 

Higher Diploma Program (Engineering; Pharmacology; Sciences in Chemistry and Physics) 

1)   

2)   

3)   

4)   

Minor Degree Program  (Agriculture; Engineering; Pharmacology; Sciences in Chemistry, 

Physics, and Biology) 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

 

We also wish to confirm that our Vice President for Higher Studies will attend your 

Seminar planned on Monday, 91
th

 November 2012: 

Name of VP for Higher Studies Mobile No. & E-mail address 

  

 

Thank you and best regards. 

 

 

--------------------------------------------- 
(Signature and Stamp) 

President 

University of Cairo 

 

Please send by fax to (02) 27945296 and/or email to h.abdel-meguid@unesco.org with a 

copy to n.hassan@unesco.org not later than November 4
th

, 2012. 
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