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 والبحوث نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 

 

 
 شروط التقدم للحصول على مشروع بحثي  .1

 :مولها المركزيالمعايير المطلوبة للمشروعات التي 

  التقدم للحصول على أحد المشروعات بالجامعة من حق جميع السادة أعضاء هيئة التدريس

كليات لاالبحثية ويفضل المشروعات البحثية المشتركة مع األقسام األخرى داخل الكلية الواحدة أو 

 داخل الجامعة .
  . تلتزم المشروعات البحثية  بخطة البحث العلمي للكلية والتي تتفق مع خطة الجامعة 
 بيئة بمحافظة القليوبية وذو منهجية تراعى احتياجاتأن يكون المشروع البحثي المقترح مفيداً لل 

 المجتمع المحلى .
 واضحة ومحددة المالمح ودراية بمختلف  ةأن يكون للباحث الرئيسي للمشروع المقترح رؤي

 األمور العلمية والفنية المتعلقة بمشروعة .
  نهايتة .أن يكون للمشروع البحثي المقترح برنامج زمني محدد المدة منذ بدايتة حتى 
  أن يتوصل الباحث الرئيسي للمشروع المقترح ألبحاث تتسم بالجدية واالبتكار وقابلة للتطبيق

 الفعلي ويتم نشر أبحاث عنها في مجالت علمية عالمية ذات معامل تأثير باسم جامعة بنها.

 . ال يزيد مدة العمل بالمشروع عن سنتين ميالديين من تاريخ التعاقد وبدون حد أدنى 
 وليكن هذا  جنية { 011.111}  حد األقصى لتمويل المشروع البحثي مائة ألف جنية مصريال

   المشروع نواة للتقدم لمشروعات كبيرة محلية أو دولية بما يفيد الجامعة.
  لمخرجاته الموضحة بمقترح ً يتم التمويل على دفعات حسب مدة المشروع وبرنامجه وطبقا

 المشروع .
 للمشروع بالمقترح البحثي مكتوباً على النماذج المخصصة للمشروعات  يتقدم الباحث الرئيسي

الموجودة على موقع الجامعة األلكترونى إلى كليتة ، حيث يتم تجميعها تمهيداً إلرسالها للجامعة 

 لتقيمها بمعرفة اللجان المتخصصة .
  ة الواحدة لة من الكليقصى لعدد المشروعات المقبواألحد التحدد اللجنة العليا للمشروعات البحثية

. 
  الستالم المشروعات البحثية من كليات ومعاهد الجامعة .محدد يحدد موعد 
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