أخبار

جامعة بنها
الخميس5002/00/09 :

مساااااافضل مواقااااااءمميئة م

قااااااف م

م

ئلتاايس وميمواافي لىم وقممية مئلةاافمو ا م

حتقم01ممف يم5102
تحت رعاية األست ت ت تتتار اعليتشرس علد ن ت ت ت ت

اعلي  -رئي

شبناء على قرار جل
اعتصت ت تتنيل اععاع د عجا عة بنها
ً
بنها ع ست ت ت ت ت ت تتابألة اف ت ت ت ت ت ت تتم شاقه ألع ت ت ت ت ت ت تتاء هيئة اعتلري

جا عة بنها ،شفد إطار تحست ت ت تتي

اعجا عة فد هرا اعنت ت تتن تعل جا عة
ش عاشنيه على شقه اعجا عة

ياعتاعد :
 .1وقممساااتيلمكءمكو

اف تتم شقه ألس تتتار  -اف تتم شقه ألس تتتار س تتاعل  -اف تتم

شقه ع لر  -اف ت ت ت ت تتم شقه عع ت ت ت ت تتش هيئة عاشنة طبألا ع نظش ة اعنألاط اع ش ت ت ت ت تتحة
باعجلشم الناه).
 .2وقممساااتيلمكءمكو
اع اء هيئة اعتلري

 .3وقممساتيلمئلةفمو

اف ت تتم قست ت ت بيم يلية طبألا ع ج شل اعنألاط اعتى حص ت تتم عليها
ش عاشنيه باعألس

ألسش ا على علل االع اء باعألس ).

اف م يلية شاف م فريق تصنيل باعجا عة طبألا ع ج شل اعنألاط

اعتى حصتتم عليها اع تتاء هيئة اعتلري

ش عاشنيه باعيلية ألس تتش ا على علل االع تتاء

باعيلية).
مالحظ ا م اافم ا م مك كىممامئمامئلومااءم وقمحطاااااااااايمئل لاافتمتضلاافملةااييءم لاافتمئلتل ىم م
ومفمضأا م
 -تفس خمتل ىمئلميئة م5102/12/01م

 -تفس خمإ الامئل تف ج م5102/10/01م

أخبار

جامعة بنها
الخميس5002/00/09 :

يرجى

اعستال اعري يرببش فد اشنتتراف فد اع سابألة

الناه  ..عل ا بننه ست تتيت إل ار فألط

رشر اعتسجيم فد رابط اع سابألة

قا شا باعتست تتجيم فد اع ست تتابألة عتأليي

شاقعه  ...شع

يت تأليي اع شاقه اعتد ع يسجم اصحابها فد رابط اع سابألة اعتاعد:
http://www.bu.edu.eg/staffcompetition
لمز يممامئلموويمفتم...م سةقمئلتيئطءمم


و.ي/مغفزيم طفطهم -مستشفسمس ومئلةفمو ملتك يلية فمئلموويمفتم

Mail: ghazyassassa@bu.edu.eg
Mobile: 01222148165



و.ي/م فطسمئلة زئييم-ممي سممشسيعمئلضيئض مئإللكتسي م
Mail: nasser@bu.edu.eg
Mobile: 01005354876

س تتشل يت اشعن ع
اع تتاء هيئة اعتلري

شعل إقا ة حفم تحت رعاية األس تتتار اعليتشرس رئي

اعجا عة عتيري

شرءستتاء األقستتا شع لاء اعيليات شفرق اعتصتتنيل االي ر ستتاه ة فى

االرتألاء باعتصنيل اععاع د علجا عة طبألا ع ج شل اعنألاط ي ا هش ش ح باعجلشم الناه:

أخبار

جامعة بنها
الخميس5902/90/90 :

النشاط
نشر األبحاث العلمية موقعكم المتاح
على موقع الجامعة

النقاط

الشرط

البند

1

عنوان البحث

نقطة لكل عنوان بشرط إكتمال البيانات األساسية
للبحث وتشمل سنة النشر  -المؤلفون  -جهة النشر

1

ملخص البحث

نقطة لكل ملخص

1

البحث الكامل

نقطة لكل بحث كامل

11

الروابط الخارجية على
النطاقات

 11نقط لكل رابط
عدد الروابط من خارج نطاق الجامعة والكلية والتي
تشير إلى موقع عضو هيئة التدريس أو موقع كليته أو
الجامعة.
مثل روابط من جامعات اخرى (نطاق  ).eduاو
روابط من جهات حكومية (نطاق ).govاو روابط من
هيئات ومؤسسات اخرى (نطاق ).org
وبشرط أن يوضح عضو هيئة التدريس أسماء
الروابط ضمن موقع عضو هيئة التدريس
تحت  external linksفى موقع العضو الشخصي
على الجامعة

5

الروابط الخارجية على
النطاقات

 5نقاط لكل رابط على نطاق .com
وبشرط أن يوضح عضو هيئة التدريس أسماء
الروابط ضمن موقع عضو هيئة التدريس
تحت  external linksفى موقع العضو الشخصي
على الجامعة

1

ملفات المقررات المرفوعة

نقطة لكل ملف مرفوع من قبل العضو

نشر موقع الجامعة

نشر المقررات التعليمية
5

أنشطة الطلبة على المقررات
 5نقاط لكل مقررتم رفع ملفات من الطلبة عليه
الدراسية

