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  َائة انثاحثانزئيظً نهًشزوع/ تياَاخ انثاحثانزئيظً 2-2

 * تياَاخ انثاحثانزئيظً نهًشزوع2-2-1

 يحًذ يحًىد يصطفً لُذيم :انباحثانرئُضًاصم 

  مدرس:انىظُفت انحانُت

  جامعت بنها–كهُت انطب انبُطري :انعنىان

 فهُىبُت -طىخ: انمدَنت– انرمز انبرَدٌ 

 0132461411:تهُفىن

 01114988544:انمحمىل

 0132460640 :انفاكش

 kandiel75@hotmail.com:انبرَد اإلنكترونٍ

 

 : ما ٌلىيشترط* 

 أنيكونالباحثالرئيسىالمتقدمPI  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 متميزةسابقة  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)نشر عممي دولي في مجالت محكمة ذات معاممتأثير  -

Knowledge) )وبما ال يقل عن ثالث أبحاث خالل العشر سنوات األخيرة،. 
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  تياَاخ َائة انثاحثانزئيظً نهًشزوع2-2-2

 محمد انراعً محمد متىنً: نائبانباحثانرئُضًاصم

 مدرس:انىظُفت انحانُت

  جامعت بنها– كهُت انطب انبُطري :انعنىان

 قهُىبُت- طىخ :انمدَنت– انرمز انبرَدٌ 

 0132461411:تهُفىن

 01003828279 :انمحمىل

  0132460640:انفاكش

 elraay_310@yahoo.com:انبرَد اإلنكترونٍ

 

  

mailto:elraay_310@yahoo.com
mailto:elraay_310@yahoo.com
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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 السٌرة  ومسئولٌات أعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى المقترح، كما قائمة بأسماء ووظائف

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

 . فى مجال المشروعالمؤهالت األكادٌمٌة والخبرة

 وٌشترط أال ٌقل عدد أعضاء الفرٌقالبحثى عن ثمانٌة أعضاء. 

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

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

 
 

  

انًشزٔع يٍ ػذد أفزاد انفزٚك انًشبركٍٛ فٙ 

 ْذِ انفئخ
 انفئبد

أطبتذح  2

 أطبتذح يظبػذٌٔ 1

 يذرطٌٕ 3

 شجبة انجبصخٍٛ يٍ انٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔطالة انجضج ٔانًبرظتٛز ٔانذكتٕراِ 4

 (ٔظبئف غٛز أكبدًٚٛخ ) (آخزٌٔ) 1

 انًشبركٍٛ فٙ انًشزٔع (أكبدًٌٕٚٛ ٔغٛز أكبدًٍٚٛٛ)إرًبنٙ ػذد أػضبء انفزٚك  11

 التوقٌع
المسئولٌة  

 تنفٌذ المشروعفً 
الوظٌفة الحالٌة  االســـــــــــم   م

 1 محمد محمود مصطفى قندٌل. د مدرس مدٌر المشروع 

 2 محمد الراعى محمد متولى. د مدرس نائب مدٌر المشروع 

 3 سمٌة الشافعى. د.ا استاذ الفحص و التحلٌل البكتٌرى وعزل العترات 

 4 اسالم زكرٌا شرٌف. د باحث الفحص و التحلٌل البكتٌرى وعزل العترات 

 5 منال سٌد محمود عوض هللا. د.ا استاذ اعداد التحصٌن و تقدٌر الفاعلٌة المعملٌة 

 6 اٌمان سامى احمد زكى. م.د.ا استاذ مساعد اعداد التحصٌن و تقدٌر الفاعلٌة المعملٌة 

 7 محمد محمود مصطفى السكرى. ب.ط مدرس مساعد المتابعة الحقلٌة 

 8 أحمد شكرى. ب.ط طالب ماجستٌر المتابعة الحقلٌة 

 9 باسم عبدالفضٌل جاد.ب.ط طالب دكتوراة المتابعة الحقلٌة 

 10 وداد احمد. ب.ط معٌدة العزل المبدئى للمٌكروبات 

 11 صالح عبد الغنى معاون اشغاالت 


