
 

 

 

 النسخة العربية متاحة أدانه
TWAS-AREP Young Scientists Training Program 

 

"Biodiversity towards Sustainable Food Systems in the Arab Region" 
 

Free Online Workshop (13-14 December 2022) 

 

Within the framework of the Young Scientists Training Program, held to provide young scientists with 

needed skills to advance their career and achieve their professional goals, TWAS-AREP organizes an 

online workshop with the theme “Biodiversity towards Sustainable Food Systems in the Arab 

Region” on 13-14 December 2022.  

 

The workshop will address Biodiversity and Agro-Food Systems, with special emphasis on their inter-

correlation with the climate change. It will discuss the Agro-Foods nexus in depth, biodiversity 

challenges facing Arab countries especially as a consequence of climate change. The workshop will also 

discuss the importance of education for sustainable development, and how the developing countries can 

deploy the education and research efforts to attain the sustainable development goals. The workshop will 

give young researchers under the age of 40 the opportunity to network with experts and researchers from 

developing counties. 

 

The workshop is free of charge.  

Application deadline: Saturday, 3 December 2022. 

 

Eligibility Criteria:   

 Applicant aged 40 or less 

 Master/PhD students and PhD holder in one of life and natural sciences fields.  

 Living/working in developing countries 

 

- Refugees and displaced scientists living in any country are highly encouraged to apply. 

- Women Scientists who meet the above mentioned criteria are highly encouraged to apply. 

 
 

 To join:  Fill out the application form through the link 

https://www.bibalex.org/cssp/en/Events/Details.aspx?evID=3319 .  

 Upload your CV (it should not exceed 2 pages in English only).  

 Motivation statement should not exceed 250 words in English. (Should 

include your current research and work, why you wish to join the workshop 

and your expectations regarding the workshop). 

 

N.B: Kindly upload your CV and motivation statement in one PDF file format.  

Only accepted applicants will be contacted via email.  

All sessions will be conducted in English. 
 

 

For any inquiry, please contact: TWAS.AREP@bibalex.org 

TWAS-AREP Facebook: https://www.facebook.com/TWASAREP 

To receive all TWAS-AREP News, subscribe to our newsletter (Click here) 

 

https://www.bibalex.org/cssp/en/Events/Details.aspx?evID=3319
mailto:TWAS.AREP@bibalex.org
https://www.facebook.com/TWASAREP
https://www.bibalex.org/allnewsletters/subscribe.aspx?id=zJw4CSDPXr6lDp9R1AzKJw==


 

 

 الشباب العلماء تدريب برانمج
 "العربية املنطقة يف مستدامة غذائية أنظمة حنو البيولوجي التنوع"

 2022 ديسمرب 14-13 عرب اإلنرتنت جمانية ورشة عمل
 

 العامل ةألكادميي اإلقليمي العريب الشريك مركز الدراسات والربامج اخلاصة بقطاع البحث األكادميي مبكتبة اإلسكندرية ابلتعاون مع ينظم
 املنطقة يف مستدامة غذائية نظم أجل من البيولوجي التنوع" بعنوان اإلنرتنت عرب عمل ورشة TWAS-AREP النامية للدول للعلوم
 .2022 ديسمرب 14-13 وذلك من "العربية

نظمة ألالبيولوجي وأمهيته لتسليط الضوء على أبرز التحدايت اليت تواجه املنطقة العربية فيما يتعلق ابلتنوع  هتدف ورشة العمل إىل
البحثية العمل اجلهود  ستتناول ورشةو  املستدامة، التنمية أجل من التعليم أمهية الورشة ستناقش كما.  األغذية، والزراعة ابملنطقة العربية

 لتزويد الشباب، العلماء تدريب برانمج إطار يفتُعقد ورشة العمل  .املستدامة التنمية أهداف لتحقيق النامية دولال أن تبذهلا ميكن اليت
 أعمارهم تقل الذين لشبابا باحثنيتيح الفرصة للست، و املهنية أهدافهم وحتقيق املهنية حبياهتم لالرتقاء الالزمة ابملهارات الشباب العلماء

 .املختلفة املشاركة البلدان من والباحثني اخلرباء مع للتواصل فرصة عاًما 40 عن

 .2022 سمربدي 3 السبت: للتقدمي موعد آخر .جمانية الورشة
 :االختيار معايري
  أقل أو عاًما 40 العمر من يبلغ الطلب مقدمأن يكون 
  والطبيعية احلياتية العلوم جماالت أحد يف الدكتوراه حامل وأ الدكتوراه/  املاجستري طلبةمن  الطلب أن يكون مقدم. 
  النامية البلدانأحد  يف عملي/  عيشي الطلب أن يكون مقدم. 

 .التقدمي على بلد أي يف يعيشون الذينوالالجئني  النازحني العلماءنشجع  -
 الاليت ينطبق عليهن املعايري السالف ذكرها على التقدمي. الباحثات نشجع شباب كما   -
 أدانه الرابط خالل من الطلب منوذج امأل :لالشرتاك. 

https://www.bibalex.org/cssp/en/Events/Details.aspx?evID=3319  
  (.فقط اإلجنليزية ابللغة صفحتني تتجاوز أال جيب) الذاتية سريتك بتحميل قم •
 وكيف سيخدم ذلك البحث الذي  العمل، ورشة املشاركة يف يف ترغب ملاذا يتضمن أن جيب) .اإلجنليزية ابللغة كلمة  250 التحفيز بيان

 (.العمل ورشةماذا تتوقع أن تتعلم من و تقوم به حالًيا، إعطاء نبذة عن جمال حبثك/ البحث الذي تتطلع به، 
 .واحدPDF ملفك  التحفيز وبيان الذاتية السرية حتميل ىيرج :ملحوظة

 .اإلجنليزية ابللغة اجللسات مجيع ستجرى. اإللكرتوين الربيد عرب املقبولني ابملتقدمني فقط االتصال سيتم
 TWAS.AREP@bibalex.org: االتصال يرجى ستفسار،ا ألي

 

  https://www.facebook.com/TWASAREP:للتواصل عرب صفحة الفيسبوك
 ereClick h: النشرة اإلخباريةايل  لالنضمام
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