
 

 

 جامعـة بنهـــا

 حساب البحوث العلميةصندوق 
 

 بعنوان جبامعة بنها صندوق البحوث العلميةالتي ينظمها برنامج ورشة العمل 
 "دعم ومتابعة املشروعات البحثية لشباب الباحثني جبامعة بنها"

 م2102-01-22يوم األربعاء املوافق 
 علي مشس الدين رئيس اجلامعة  /الدكتورحتت رعاية األستاذ 

 لدراسات العليا والبحوثلنائب رئيس اجلامعة  - إمساعيلمجال  /واألستاذ الدكتور
 

 الجلسة اإلفتتاحية:

 أسم المحاضر عنوان المحاضرة الساعة

01-01,01 

 صباحا

 رئيس الجامعة. -كلمة أ.د. على شمس الدين 

 

 نائب رئيس الجامعة. -إسماعيل خليل كلمة أ.د. جمال  01,01-01,01

01,01 – 

01,11  

بجامعففة الممولففة  روعات التطففويرموقففم مشفف

 بنها

المففدير  – أ.د. عبففد الففرحيم سففعد شففول 

 التنفيذي لوحدة المشروعات بالجامعة.

01,11 – 

00,01 

 صفندو  البحفوا العلميفةأهدام وخطفة عمفل 

متابعففة ومففردود المشففروعات وبجامعففة بنهففا 

 .صندو هذا الالبحثية الممولة من 

أ.د. مففاهر حسففب النبفف  خليففل المشففرم 

 صفففندو  البحفففوا العلميفففةالعفففام علفففى 

 بالجامعة.

00,01 – 

00,01 

إلففف  صفففندو  البحثيفففة المشفففروعات بالتقفففدم 

 STDF ةالتكنولوجيالتنمية العلوم و

 أ.د. ماهر حسب النب  خليل 

بعنفففوان بفففين البفففاحثين حفففوار ونقفففاه يفففديري أ.د. علففف  شفففمس الفففدين رئفففيس الجامعفففة  01 - 00,01

ومردود ذلك صندو  البحوا "معوقات وتحديات تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من 

 على مخرجات المشروعات".

 إستراحة + شاي + صورة تذكارية للمشاركين بالورشة 01-01,01

 

 العلمية: ةالجلس

 عميد كلية العلوم –عالء أمين  أ.د.رئيس الجلسة: 

 أسم المحاضر عنوان المحاضرة الساعة

01,01– 

00,11 

إستعراض بعفض نتفائا المشفروعات الممولفة 

 Case studyمن الصندو  

كليفففففة الطفففففب  - إينفففففاس عبفففففدالمنعمد. 

 البشري

 .كلية الزراعة -د. حسن بركات 

 Impactالنشر الدول  ف  مجالت دولية ذات  00,01 –00,11

factor   وإسفففففففتخالث البحفففففففوا مفففففففن

 .كلية الزراعة -د. حسن بركات 
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المدعومففة مففن صففندو  البحففوا  روعاتالمشفف

 ونشرها بهذي المجالت

للحصفول علف  بفراءات إختفرا  البفاحثين تقدم  00,11 –00,01

المدعومة من صفندو  روعات من نتائا المش

 البحوا بالجامعة

 أ.د. ماهر حسب النب  خليل

 جمال عبد الرحيم سوسة أ.د.

وفريف  العمفل المفنلم للورشةإلسفتخالث لمشروعات بين الفر  البحثية لحوار ونقاه  00,01–00,11

 صندو اللمشروعات البحثية الممولة من مردود الدعم ل

 غذاءإستراحة +  01,11 –00,01

 

 :وختام الورشة التدريبيةةالجلس

 تكنولوجيا المعلومات بالجامعةالتنفيذي لمدير ال –عصاصة ي زرئيس الجلسة: أ.د. غا

 أسم المحاضر عنوان المحاضرة الساعة

01,11 –

03,01  

لبففاحثين لواألنشففطة العلميففة بحففوا التحميففل 

 Google Scholar & Researchعلفف  

Gate  ومردود ذلك على الباحا والجامعة 

أ.د. محمفففففد محمفففففدي غفففففانم مفففففدير 

 التعليم األلكترون  بالجامعة

مففدير  ناصففر خمففيس الجيففزاويأ.د. 

 .البوابة األلكترونية بالجامعة

03,01– 

00,11 

بجامعفة  صفندو  البحفوا العلميفةختام الورشة وإقتراحات الباحثين بمفا يفيفد خطفة عمفل 

 بنها

 


