مشاريع ممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
)and Science Development Fund

STDF (Technology

 oرشبسك عبيؼخ ثُٓب في  3يشبسيغ ثكهيخ انؼهٕو يزى رًٕيهٓب يٍ صُذٔق انؼهٕو ٔانزًُيخ انزكُٕنٕعيخ
رشًم يششٔػيٍ ثحضيييٍ في يغبل انطبقخ انُظيفّ ٔيششٔع في يغبل إَزبط انزْت يٍ صحشاء
يصشٔ .انًشبسيغ ْي:
 oيششٔع ثطبسيخ يغُسيٕو راد انكزشٔنيذ حبيض صهت (د /إسالو يحًذ شيحّ)
 oيششٔع اسزخذاو ركُٕنٕعيب انُبَٕيزشيخ في رطٕيشانفٕرٕفٕنزيخ (أ.د /يجشٔك كبيم انًُسي)
 oيششٔع رحهيم ٔرقيى إيكبَبد خبيبد انًؼبدٌ انفهضيخ في عُٕة انصحشاء انششقيخ – يصش
(د /ثبسى أحًذ صْيش)

 oاألثر العائد علي جامعة بنها من المشاريع الممولة من صندوق العلوم والتنميه التكنولوجية
رشبسك عبيؼخ ثُٓب في 3يشبسيغ ثحضيّ في يغبل انطبقّ انُظيفّ (ٔ )2يغبل اَزبط انذْت يٍ صحشاء
يصش(ٔ )1كبٌ يشدٔد ْزِ انًشبسيغ ػهي انغبيؼّ كبالري:
 .1دػى انقذساد اإلثزكبسيخ فى يصفٕفخ انؼهٕو ٔ انزكُٕنٕعيب داخم عبيؼخ ثُٓب حيش يؼًم في ْزِ انًشبسيغ يب
يقشة يٍ  15ثبحش رى رٕعيّ طبقزٓى ٔسسبئهٓى انجحضيّ في يغبالد انًشبسيغ
 .2رٕفيشانزًٕيم انالصو نهجحش انؼهًي ٔرطٕيش انزكُٕنٕعيب داخم عبيؼخ ثُٓب حيش اصُبء رُفيز ْزِ انًشبسيغ رى دػى
انًؼبيم انجحضيّ ة  6اعٓضِ قيًزٓب ٔ 252222رى ػًم رحبنيب ٔششاء خبيبد ة .122222
 .3رحسيٍ ثيئخ انجحش انؼهًى ٔ انزطٕيش داخم عبيؼخ ثُٓب يٍ خالل رحسيٍ دخم انؼبيهيٍ ثبنًششٔع يٍ يشرجبد
ٔيكبفأد .
 .4دػى انذٔسح انكبيهخ نهجحش انؼهًى داخم عبيؼخ ثُٓب انقبئًخ ػهى أسبط يٍ انًؼشفخ ٔ انزكُٕنٕعيب (أثحبس
يُشٕسح – ثشاءاد إخزشاع – ًَبرط شجّ صُبػيخ نهًُزظ) حيش رى َشش يب يقشة يٍ  8ثحٕس ٔثُٓبيخ انًذِ
انضيُيّ نهضالس يشبسيغ سٕف يكٌٕ ُْبك ًَبرط شجغ صُبػيّ نجطبسيخ يغُسيٕو ٔخهيّ شًسيّ ٔرٕصيّ
ثبيبكٍ رُقيت انزْت في يصش.
َ .5قم خجشِ غيش يجبششِ يٍ صيبساد انًؼبيم انجحضيّ انًزقذيّ في اسزشانيب ٔايشيكب ٔانصيٍ ٔانسٕيذ ٔحضٕس
يؤرًشاد ػبنًيّ

 oدػى انقذساد اإلثزكبسيخ فى يصفٕفخ انؼهٕو ٔ انزكُٕنٕعيب داخم عبيؼخ ثُٓب.
 oرٕفيشانزًٕيم انالصو نهجحش انؼهًي ٔرطٕيش انزكُٕنٕعيب داخم عبيؼخ ثُٓب.
 oرحسيٍ ثيئخ انجحش انؼهًى ٔ انزطٕيش داخم عبيؼخ ثُٓب.
 oدػى انذٔسح انكبيهخ نهجحش انؼهًى داخم عبيؼخ ثُٓب انقبئًةخ ػهةى أسةبط يةٍ انًؼشفةخ ٔ انزكُٕنٕعيةب
(أثحبس يُشٕسح – ثشاءاد إخزشاع – ًَبرط شجّ صُبػيخ نهًُزظ).
َ oقم خجشِ غيش يجبششح يٍ انزؼبٌٔ انذٔني.

