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 انزئيظً نهًشزوع  َائة انثاحث/ انزئيظً   تياَاخ انثاحث2-2

 *انزئيظً نهًشزوع  تياَاخ انثاحث2-2-1

  احمد عبد انمؤمه احمد خهٍم:انرئٍضى انباحثاصم 

  جامعت بىها– مدرس انضكك انحدٌدٌت بكهٍت انهىدصت بشبرا :انىظٍفت انحانٍت

 انقاهرة-  حهىان – شارع برهان مع حٍدر 30/32 :انعىىان

 انقاهرة- حهىان :  انمدٌىت– انرمز انبرٌدي 

 27644222 :تهٍفىن

 01066153728 :انمحمىل

                  22023336 :انفاكش

 ahmed.khalil@feng.bu.edu.eg  :انبرٌد اإلنكترووً

 

 : ما ٌلىيشترط* 

 المتقدم الرئيسى الباحث يكون أن PI  عضو ىيئة تدريس مصري عمى رأس العمل حاليًا وخالل فترة تنفيذ المشروع
 .بأحدى كميات أو معاىد الجامعات الحكومية المصرية

  المرفقة لو ويتم تحديدىا بدقة فى السيرة الذاتية )أو حالية متميزة سابقة  خبرات بحثية لمباحث الرئيسيان يكون
 :أى مما يمىفى  (باستمارة التقدم

 . دولية/ أو حالية محمية سابقة مشاركات في مشروعات بحثية  -
 .براءات إختراع خالل أخر عشر سنوات -
 ISI web ofقاعدة بٌاناتل (Impact  Factor)تأثير  نشر عممي دولي في مجالت محكمة ذات معامل -

Knowledge) )، وبما ال يقل عن ثالث أبحاث خالل العشر سنوات األخيرة. 
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 انزئيظً نهًشزوع  تياَاخ َائة انثاحث2-2-2

  عبد المولى رضوانمحمد أبو العال/ د. أ:انرئٍضى انباحث  وائباصم

  جامعت بىها– أصتاذ انكٍمٍاء بكهٍت انهىدصت بشبرا :انىظٍفت انحانٍت

 أ ط به صىدر مصر انجدٌدة42 :انعىىان

  مصر انجدٌدة–انقاهرة : انمدٌىت– انرمز انبرٌدي 

 24514101 :تهٍفىن

 01227439762 :انمحمىل

 24514101 :انفاكش

 info@alaulafab.com :انبرٌد اإلنكترووً
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  فزيك انعًم انًمتزذ 2-3

 ذلك جدول آخر ٌحتوي على ، وٌتبع عدد أفراد فرٌق العمل المشارك فً المشروعٌتم توضٌحفً الجدول التالً، 

ترفق لتنفٌذ المشروع البحثى المقترح، كما   ومسئولٌات أعضاء فرٌق العمل المقترحقائمة بأسماء ووظائف

وبما ٌوضح  (5)ملحق  ل طبقا للنموذج المرفقللباحث الرئٌسى وجمٌع أعضاء فرٌق العمل المقترحالسٌرة الذاتٌة 

 . فى مجال المشروعالمؤهالت األكادٌمٌة والخبرة

 البحثى عن ثمانٌة أعضاء وٌشترط أال ٌقل عدد أعضاء الفرٌق. 

 البحثى شبال الباحثٌن من الهٌئة المعاونة وطالل البحث والماجستٌر  كما ٌشترط أن ٌضم الفرٌق

 .البحثى من إجمالى أعضاء الفرٌق% 50والدكتوراه بما ال ٌقل عن نسبة 
 

 

 

ػذد أفشاد انفشٚك انًشبسكٍٛ 

 انًششٔع يٍ ْزِ انفئخفٙ 
 انفئبد

أعبرزح  1

 أعبرزح يغبػذٌٔ 1

 يذسعٌٕ 1

4 
شجبة انجبزثٍٛ يٍ انٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔطالة انجسش 

 ٔانًبخغزٛش ٔانذكزٕساِ

 (ٔظبئف غٛش أكبدًٚٛخ ) (آخشٌٔ) 1

8 
أكبدًٌٕٚٛ ٔغٛش )إخًبنٙ ػذد أػضبء انفشٚك 

 انًشبسكٍٛ فٙ انًششٔع (أكبدًٍٚٛٛ

 التوقٌع
المسئولٌة  

 تنفٌذ المشروعفً 
الوظٌفة الحالٌة  االســـــــــــم   م

 
الباحث الرئٌسى 

 ومدٌر المشروع 

مدرس السكك 

الحدٌدٌة بكلٌة 

 الهندسة بشبرا

 1 احمد عبد المؤمن احمد خلٌل/ د

المشرف  
والمسئول عن 

التجارب 
الكٌمٌائٌة 
 المطلوبة

ونائب مدٌر 
 المشروع

أستاذ الكٌمٌاء 
بكلٌة الهندسة 

 بشبرا
 2 محمد أبوالعال عبد المولى رضوان/ د.أ

متابعة  
واالشراف على 
الطرق العلمٌة 

أستاذ مساعد 
الهندسة البٌئٌة 
بكلٌة الهندسة 

 3 حنان احمد فؤاد/ د.م.أ
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لتجمٌع 
 المخلفات

 بشبرا

 
المشرف 

والمسئول عن 
تصنٌع الفلنكات 
 بمصانع الشركة 

رئٌس مجلس 
ادارة الشركة 

المصرٌة 
للمنتجات 
 الراتنجٌة

 4 عمرو محمد أبو العال/ م

متابعة تصنٌع  
الفلنكات واجراء 
 التجارب الحقلٌة

مدرس مساعد 
بكلٌة الهندسة 

 بشبرا
 5 سامح احمد المصرى/ م

متابعة اجراء  
التجارب 

المعملٌة بكلٌة 
الهندسة ومعامل 

 السكة الحدٌد

مدرس مساعد 
بكلٌة الهندسة 

 6 هبة محمود بكرى شلبى/ م بشبرا

متابعة اجراء  
التجارب 

المعملٌة بكلٌة 
الهندسة ومعامل 

 السكة الحدٌد

معٌد وطالب 
ماجستٌر بكلٌة 
 سٌد صالح حسٌن عبد الوهاب / م الهندسة بشبرا

7 
 

متابعة تصنٌع  
الفلنكات واجراء 
 التجارب الحقلٌة

معٌد وطالب 
ماجستٌر بكلٌة 
 الهندسة بشبرا

 8 مصطفى عادل ابراهٌم/ م


