
 

 مــؤتــمـــر

 مراكز التميز البحثي 

 والعائد اجملتمعي املعايري واملهام

 برعاية

ويوائل الدج. د.أ  
وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

جمدي البتييت/ املستشار  حمافظ بنى سويف 

 رئيس املؤمتر

أمني السيد لطفي. د.أ  رئيس جامعة بين سويف 

 نائب رئيس املؤمتر

طريف شوقي فرج. د.أ  
نائب رئيس اجلامعة 

 للدراسات العليا والبحوث

 مقرر املؤمتر أمني املؤمتر
رحاب فايز أمحد. د  

مدرس تكنولوجيا 

 املعلومات بكلية اآلداب

أسامة حممد أمحد. د.أ  

رئيس قسم احليوان بكلية 

 العلوم

 وسيعقد
 
باجلامعة م4102يونيو  3يوم الثالثاء املوافق   

 
 

 مقدمة

يقاس تطور األمم والشعوب مبقدار مساهمتها 

يف جمال البحث العلمي الذي يعد أساس التطور 

الطبية واهلندسية والتقنية يف مجيع اجملاالت، 

والعلوم األساسية والعلوم اإلنسانية 

اجلامعة من هذا املنطلق سعت . واالجتماعية

إىل إنشاء مراكز متيز حبثي يف ختصصات 

على النحو الذي ميكن وجماالت متعددة 

على املستوى الوطين اجلامعة من التقدم 

 .واإلقليمي

 رؤية املؤمتر

إنشاء مراكز متيز حبثي تسهم يف االرتقاء 

  . باجلامعة على املستوى البحثي واجملتمعي

 رسالة املؤمتر

تدعيم القدرات البحثية وإعداد برامج حبثية 

متميزة يف التخصصات املختلفة والقيام 

بأنشطة ومشروعات تدعم البحث العلمي 

 . وترفع من ترتيب اجلامعة على املستوى الدولي



 

 املوعد اجللسات

 اســــتـــراحــــــة

00:31- 

04:11 

إنشاء مراكز التميز  معايري وقواعد

 .البحثي

04:11- 

04:24 

 مهام مراكز التميز البحثي

  .وأنشطتها

04:24 -  

0:31 

خطوات متابعة أداء مراكز التميز 

  .البحثي وتقوميها

0:31 – 

4:04 

عرض جتارب مراكز التميز البحثي 

  .العربية والدولية

4:04-  

3:11 

 غــــــــــــــــــــــــــــــداء

3:11  -  

2:11 

مغادرة مصحوبة بسالمة اهلل إىل 

 القاهرة

2:11 

 
 

 
 للتوا ل واالستفسارات

 د/ رحاب يوسف - أمني املؤمتر

dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg 

 حماور املؤمتر

إنشاء مراكز التميز معايري وقواعد   (0

 .البحثي

 .وأنشطتها مهام مراكز التميز البحثي  (4

 أداء مراكز التميز البحثيسبل تقييم   (3

 .والعائد اجملتمعي

عرض جتارب مراكز التميز البحثي   (2

 .العربية والدولية

 بــرنــامــج املــؤتـمـر

 املوعد اجللسات

 التسجيل واالستقبال
0:11 – 

01:11 

 اجللسة االفتتاحية

 السالم الوطين 

 قرآن كريم 

   كلمة مقرر املؤمتر 

  املؤمتر ونائب رئيس كلمة نائب رئيس

 اجلامعة

 كلمة رئيس املؤمتر ورئيس اجلامعة 

 كلمة معالي الوزير حمافظ بين سويف 

  كلمة معالي األستاذ الدكتور وزير

 التعليم العالي

01:11- 

00:11 

 

 أهداف املؤمتر

وضع معايري وقواعد إلنشاء مراكز متيز  (0

  .حبثي باجلامعة

  .مراكز التميز البحثيحتديد مهام  (4

جماالت مراكز التميز البحثي اقرتاح  (3

اخلا ة مبراكز  وحتديد املهام واألنشطة

  .التميز البحثي املقرتحة

تفعيل دور مراكز التميز البحثي يف حل  (2

 املشكالت اجملتمعية 

تنافسية  احلصول على مشروعات حبثية (4

 على املستوى احمللي والقومي والدولي

 جلان املؤمتر

كرم أبو سحلي. د  رئيس اللجنة التنظيمية 

أمحد أسامة.د  رئيس اللجنة العلمية 

حممد مربوكطه . د  رئيس اللجنة املالية 

6)  

 

 


