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منظمات متميزة

SASTA is an official partner
of MEMBS 3rd Annual
Congress

SASTA and RAF Foundation
publish the “Guide to
Graduate Studies : From
dreams to reality”

Abdulla Al Ghurair
Foundation for Education

"ساستا" الراعي الفضي
الرسمي لمؤتمر ميمبس الثالث

ساستا و راف تطلقان دليل
 من الحلم إلى:الدراسات العليا
الحقيقة

مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم

Featured Org.
منظمات متميزة
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Bringing Arab
Education Online

The need for scientific and
research centers of
excellence

Scientific research and
development - the way to
real progress

التعليم لدى العرب عبر االنترنت

الحاجة إلى مراكز التميز العلمي
والبحثي

البحث والتطوير العلمي السبيل
إلى التقدم الحقيقي
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Regional security:
depends on the educational
system and the future of
young graduates in the
Arab world

Want to ease tensions in
the Middle East? Science
diplomacy can help

The 14 best universities in
the Arab world

 انهياره وبقاءه:االمن اإلقليمي
مرهون بالنظام التعليمي ومستقبل
الشباب الخرجين في الوطن العرب

سياسة العلم تساعد على تخفيف
حدة التوتر في الشرق األوسط

 جامعة عربية14 أفضل
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Somali National University
back on feet from civil war
الجامعة الصومالية الوطنية تعود من
الحرب األهلية
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Syria’s exiled academics tell
their stories
أكاديميون سوريا في المنفى
يروون قصصهم
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Innovation in the Arab
world
االبتكار في العالم العربي
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Moving Mountains:
Yemen's Startups Innovate
Under Unimaginable
Circumstances
بدء االبتكار في اليمن في ظل
 يعادل تحريك:ظروف اليمكن وصفها
الجبال
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Made in Saudi Arabia: A
Growing Culture of Student
Entrepreneurship is
Leading to New Saudi
Companies
 تنامي ثقافة:صنع في السعودية
ريادة األعمال للطالب تكتسح
الشركات السعودية الجديدة
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Start-up culture
on the rise
in Qatar

ثقافة االبتكار
آخذة باالزدياد في
دولة بقطر
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NASA chief lands in Jordan
to promote mission to Mars

Why are so many
researchers moving to
Qatar?

KAUST and FEI establish
new electron microscopy
Center of Excellence

رئيس ناسا في عمان لدعم
بعثة إلى المريخ

سبب انتقال الكثير من
الباحثين إلى قطر

كاوست و إف إي آي تنشآن مركز
جديد للتميز في المجهر االلكتروني
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Jordan University of
Science and Technology
(newsletter)
النشرة اإلخبارية لجامعة األردن
للعلوم والتكنولوجيا

Scientific News
أخبار علمية

Researchers from the
University of Qatar invent
new technology for water
desalination
باحثون من جامعة قطر يبتكرون
تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه
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Mapping the Qatari
Genome May Herald New
Era of Precision Medicine

SQU-Oman announces five
new strategic research
project

- رسم خريطة الجينوم القطري
عصر جديد من الطب الدقيق

جامعة السلطان قابوس في عمان
 بحوث استراتيجية5 تعلن عن
ممولة من المكرمة السامية
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Qatar research aims to
reduce solar costs

Masdar and MIT work to
increase solar efficiency

قطر تبحث لخفض تكاليف الطاقة
الشمسية

مصدر و إم آي تي تعمالن لرفع
فعالية الطاقة الشمسية

16.07.2016 (Week 28 issue)

28 نشرة األسبوع

Scientific News
أخبار علمية

Scientific News
أخبار علمية

Scientific News
أخبار علمية

Zewail City’s Researchers
Identify a Compound May
Hold Promise in
Personalized Medicine
باحثون من مدينة زويل يتعرفون
على مركب واعد

Scientists from UAE
University in Al Ain discover
a short cut to primequality dates
علماء من جامعة اإلمارات في
العين يكتشفون طريقة لتحسين
جودة التمور

Emirati gene study shows
diabetes and vitamin D
deficiency risks

Awards
جوائز

AUB wins the
International MacJannet
Prize for Global
Citizenship

الجامعة األميركية في بيروت تفوز
بجائزة الدولية ماك جانيت من أجل
المواطنة العالمية

Awards
جوائز

Sudanese Professor,
Jaafar Elmirghani,
honoured with 2016
Edison Award
البروفيسور السوداني جعفر
المرغاني يكرم بجائزة
2016 أديسون لعام

دراسة إماراتية تظهر ارتباط
السكري بنقص فيتامين د

Awards
جوائز

The highest number of
awards at the 7th World
Summit on
Entrepreneurship reached
by Jordanian innovator
مبتكر أردني يحقق أعلى عدد
جوائز في القمة العالمية السابعة
لريادة األعمال
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Opportunity
فرص

Board of Nuclear
Medicine for 6
Saudi Ladies

UAE University gets
international patents
environmentally friendly

Salim bin Mahfouz Charity
Foundation grants for the
Saudis and residents

 سعوديات6 بورد الطب النووي لـ

جامعة اإلمارات تحصل على براءة
اختراع عالمية صديقة للبيئة

منح مؤسسة سالم بن محفوظ
الخيرية للسعوديين والمقيمين

Opportunity
فرص

KAUST is still receiving
application to its graduate
programs
كاوست مازالت تستقبل طلبات
برامج التخرج

Opportunity
فرص

New opportunity from Qatar
Computing Research Institute

فرصة جديدة من معهد قطر لبحوث
الحوسبة

Opportunity
فرص

Scholarships for bachelor's
degree from KAIST in
South Korea
منح دراسية لدرجة البكالوريوس
من
KAIST
2017 ،في كوريا الجنوبية
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Misk Foundation Offers 100
Seats to Saudis to Study at
Harvard
 مقعد100 مؤسسة مسك تمنح
للسعودين من أجل الدراسة في
هارفرد
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