
 

 

http://www.ahram.org.eg/Youth-Education/News/149110.aspx 
 

  
  ايجولونكتلاو مولعلا تاراكتبا يف بابشلا معدل ةديدج ةيميداكأ
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 ءاشنإ يملعلا ثحبلا ةيميداكا تررق دوشنملا مهرود ءادا نم نيثحابلا بابش نكمتي يتح
  راكتبالاو مولعلل ةعجشمو ةمعاد ةئيب ةئيهتو دوجو يلع لمعلا اهتمهم ةيضارتفا ةيميداكأ
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بما يتيح القيام بدور رائد وحيوي في منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية وربط البحث العلمي بالمجتمع من أجل إحداث 
 تكنولوجيا في البالد.تنمية مستديمة قائمة علي العلوم وال

و يوضح الدكتور ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المهام الرئيسية لهذه األكاديمية والتي تتكون 
عضوا من جميع المراحل العمرية األقل  330لجان علمية متخصصة من شباب الباحثين المصريين, عدد أعضائها 7من

شاب( منسق) ينتخب من بين أعضاء اللجان السبع المنتخبة من أعضاء األكاديمية, وهي تعكس  عاما, ويديرها باحث 45من
قناعة الحكومة المصرية في الشباب المصري كمحرك رئيسي للتنمية في مصر, خاصة أن مصر دولة فتية يمثل الشباب 

مي والتكنولوجيا( عضو اتحاد االكاديميات % من جملة عدد السكان, وهي تمثل ايضا التزام أكاديمية البحث العل60فيها نحو
 مكين الشباب والمرأة في العلوم والتكنولوجيا.العالمي) بمبادرة اللجنة المشتركة لالتحاد التي تهدف الي دعم مشاركة وت

واضاف ان أكاديمية الشباب المصرية للعلوم ستمثل ـ فور االنتهاء من تشكيل لجانها العلمية والئحتها التنفيذية والمتعلقة 
مكونات العلمية بمعايير االنضمام الي عضوية األكاديمية وانتخاب مقرري اللجان واألمناء ورئيس األكاديمية ونائبه أحد ال

المنبثقة من األكاديمية األم( أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا), وبالتالي فان رسالتها هي جزء من رسالة األكاديمية 
وتتمركز الرؤية المستقبلية لها في القيام بدور رائد وحيوي وفعال لشباب الباحثين المصريين في منظومة العلوم 

صة ربط البحث العلمي بالمجتمع من أجل احداث تنمية مستدامة قائمة علي العلوم والتكنولوجيا, والتكنولوجيا المصرية وخا
وقد انتهت األكاديمية من مشروع انشاء أكاديمية الشباب المصرية للعلوم, وأن لجنة فنية برئاسة نائب رئيس األكاديمية 

ين أعضاء أكاديمية الشباب العالمية هم الدكتورة الدكتور محمود صقر وعضوية ثالثة أعضاء من شباب العلماء المصري
أمل أمين من المركز القومي للبحوث, ومن جامعة حلوان الدكتور سامح سرور ومن جامعة عين شمس الدكتورة شرين 
 العجرودي, لبدء تنفيذ المشروع واعداد الالئحة التنفيذية ومهام اللجان ومعايير االنضمام واستمارات التقدم وانتخابات

 30األعضاء ورئيس أكاديمية الشباب وانشاء موقع الكتروني للرابطة, علي ان تنتهي اللجنة من عملها في موعد أقصاه
يونيو المقبل, علي ان تتولي لجنة علمية عليا برئاسة رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضوية رئيس أكاديمية 

لمتميزين في الداخل والخارج اختيار األعضاء طبقا للمعايير واالشراف علي الشباب العالمية وبعض العلماء المصريين ا
 االنتخابات واعالن رئيس األكاديمية وأعضاء اللجان في شهر يوليو المقبل.

  
  مارهالا ةسسؤمل ةظوفحم رشنلا قوقح عيمج
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