
 السادة األفاضل عمداء ووكالء الدراسات العليا لكليات الجامعة 

  

 تحية طيبة وكل عام وسيادتكم بخير
 

 المبدئي بالقبول ،بالكلية الحيوية الكيمياء وقسم ،البيطري الطب كلية بتهنئة بنها جامعة إدارة تشرفت 

 بجامعة بنها" نوتكنولوجيالنا معامل تطوير/ إنشاء ": مسمى تحت الكلية به تقدمت الذي للمشروع

 منظومة "إنشاء ندوةوحضور  ،لمناقشتة" 24/2/2015 الموافق الثالثاء" ميعادللمشروع  تحدد وقد

، وتحت رعاية االستاذ الدكتور وزير النهائي العقد توقيع قبلالمصرية"  بالجامعات النانوتكنولوجي معامل

 ، بمقر الضيافة بجامعة عين شمس.التعليم العالي

 

المدير التنفيذي للمشروع،  األستاذة الدكتورة أميمة أحمد رجب، د إختارت وزارة التعليم العالي وق

    ،لتقديم العرض التقديمي لجامعة بنهاالبيطري، جامعة بنها،  الطب كليةب الحيوية الكيمياءواالستاذة بقسم 

من جامعات أخرى في مجال أيضاً لتحكيم مجموعة مشروعات مقدمة الدكتورة أميمة هذا وقد أختيرت 

 التانوتكنولوجي.

 

 المعلومات عن المشروع للتذكرة: بعض وهذه
 :إسم المشروع

 جامعة بنها-بكلية الطب البيطريإنشاء/ تطوير معامل النانوتكنولوجي 

 تمويل المشروع:

   مليون جنيه 5 :المطلوبة إجمالي ميزانية المشروع -

 

 األهداف المحددة للمشروع:
 

ال / تطوير التجهيزات وتوفير التمويل المناسب لشراء االالت والمعدات لمعمل/مركز في مجال استكم 1-

 .النانوتكنولوجي

 .اعداد كوادر متخصصة في مجال النانوتكنولوجي 2-

 .عمل ابحاث علمية متميزة في هذا المجال 3-

تقوية وتفعيل العالقة بين مراكز/ معامل النانوتكنولوجي بالمؤسسات العلمية في نفس المجال  -4

 محليا/اقليميا/دوليا.

 دقيقة تحاليل ونتائج المحيط للمجتمع أفضل خدمة توفير -

 النشر وزيادة ومعاونيهم التدريس هيئة اعضاء وقدرات التعليمية والعملية العلمي البحث خدمة توفير -

 في هذا المجال جيدة بصورة والمحلي الدولي العلمي

 في هذا المجال والدولية االقليمية المنافسة على القدرة -

 .والجامعة والكلية المعمل الموارد زيادة -

 

 ، في مرحلة التميز بعد إعتمادهامشروعات  6عدد حصلت من قبل على  البيطري قد الطب كليةعلماً بأن 



 الحيوية، الكيمياء وقسم ،البيطري الطب كلية يهنئ  بالجامعة العتمادوا الجودة ضمان مركزو

والمدير التنفيذي للمشروع وكل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل الجاد 

 للكلية. السابع للمشروع المبدئي القبولالذي سوف يرفع من شأن الكلية والجامعة وعلى 
 
 

 كم بقبول فائق االحترام.وتفضلوا سيادت

  

 أ.د سعد محمود سعدعن المركز:  

 بالجامعة الجودة ضمان مدير مركز
 


