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مساااااافضل مواقااااااءمميئة م  قااااااف م    م
ئلتاايس وميمواافي  لىم وقممية مئلةاافمواا م

 5102مف يمم01حتقم

 
رئي  جا عة بنها، شفد إطار تحستتتتتتتتي   -تحت رعاية األستتتتتتتتتار اعليتشرس علد نتتتتتتتت   اعلي  

بنها شبناًء على قرار  جل  اعجا عة فد هرا اعنتتتتتتن  تعل  جا عة اعتصتتتتتتنيل اععاع د عجا عة 
بنها ع   ستتتتتتتتتتتتتتابألة اف تتتتتتتتتتتتتتم  شاقه ألع تتتتتتتتتتتتتتاء هيئة اعتلري  ش عاشنيه  على  شقه اعجا عة 

  :ياعتاعد
اف تتتتم  -اف تتتتم  شقه ألستتتتتار  ستتتتاعل  -اف تتتتم  شقه ألستتتتتار   وقممساااتيلمكءمكو    .1

 نظش ة اعنألاط اع ش تتتتتتتتتتتحة اف تتتتتتتتتتتم  شقه عع تتتتتتتتتتتش هيئة  عاشنة  طبألا ع - شقه ع لر  
 .باعجلشم الناه(

اف تتتتتم قستتتتت  بيم يلية  طبألا ع ج شل اعنألاط اعتى حصتتتتتم عليها   وقممساااتيلمكءمكو    .2
 .اع اء هيئة اعتلري  ش عاشنيه  باعألس   ألسش ا على علل االع اء باعألس (

اف م يلية شاف م فريق تصنيل باعجا عة  طبألا ع ج شل اعنألاط   وقممساتيلمئلةفمو   .3
اعتى حصتتتم عليها اع تتتاء هيئة اعتلري  ش عاشنيه  باعيلية  ألستتتش ا على علل االع تتتاء 

 (.باعيلية

ممالحظاا م اافماا  م مك كىممامئمامئلومااءم وقمحطاااااااااايمئل لاافتمتضلاافملةااييءم لاافتمئلتل  ىم
م ومفمضأا 

 م01/12/5102تفس خمتل  ىمئلميئة  م -
 م01/10/5102تفس خمإ الامئل تف ج م -
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يرجى    اعستال  اعري  يرببش  فد اشنتتراف فد اع سابألة  رشر  اعتسجيم فد رابط اع سابألة 
الناه .. عل ا بننه ستتتتتيت  إلرا  فألط    قا شا باعتستتتتتجيم فد اع ستتتتتابألة عتأليي   شاقعه  ... شع  

 :تد ع  يسجم اصحابها فد رابط اع سابألة اعتاعديت  تأليي  اع شاقه اع
http://www.bu.edu.eg/staffcompetition  

  لمز يممامئلموويمفتم...م سةقمئلتيئطءمم 
 مستشفسمس  ومئلةفمو ملتك يلية فمئلموويمفتم -و.ي/مغفزيم طفطهم 

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

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

حفم تحت رعاية األستتتتتار اعليتشرس رئي  اعجا عة عتيري  ستتتتشل يت  اشعن  ع   شعل إقا ة 
اع تتتاء هيئة اعتلري  شرءستتتاء األقستتتا  شع لاء اعيليات شفرق اعتصتتتنيل االي ر  ستتتاه ة فى 

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

http://www.bu.edu.eg/staffcompetition
mailto:ghazyassassa@bu.edu.eg
mailto:nasser@bu.edu.eg
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 الشرط البند النقاط النشاط

نشر األبحاث العلمية موقعكم المتاح 

 على موقع الجامعة

 عنوان البحث 1
نقطة لكل عنوان بشرط إكتمال البيانات األساسية 

 جهة النشر -المؤلفون  -للبحث وتشمل سنة النشر 

 نقطة لكل ملخص ملخص البحث 1

 نقطة لكل بحث كامل البحث الكامل 1

 نشر موقع الجامعة

11 
الروابط الخارجية على 

 النطاقات

  نقط لكل رابط 11

من خارج نطاق الجامعة والكلية والتي  طعدد الرواب

تشير إلى موقع عضو هيئة التدريس أو موقع كليته أو 

  الجامعة.

( او u.ed مثل روابط من جامعات اخرى )نطاق

( او روابط من v.goقروابط من جهات حكومية )نطا

  (g.or هيئات ومؤسسات اخرى )نطاق

وبشرط أن يوضح عضو هيئة التدريس أسماء 

الروابط ضمن موقع عضو هيئة التدريس 

فى موقع العضو الشخصي  links external تتح

 على الجامعة

5 
الروابط الخارجية على 

 النطاقات

  m.co ى نطاقنقاط لكل رابط عل 5

وبشرط أن يوضح عضو هيئة التدريس أسماء 

الروابط ضمن موقع عضو هيئة التدريس 

فى موقع العضو الشخصي  links external تتح

 على الجامعة

 نشر المقررات التعليمية

 نقطة لكل ملف مرفوع من قبل العضو ملفات المقررات المرفوعة 1

5 
أنشطة الطلبة على المقررات 

 الدراسية
 نقاط لكل مقررتم رفع ملفات من الطلبة عليه 5

 


