
 جـــامـــعـة طـــنـطـا 

 كـــلـيـة الــزراعـــة

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةقطاع 

8102-8102 

  

 

  

 "كيفيه الحصول علي مشروع بحثي تنافسي" ورشة عملتقرير 

 

 
 
 

 
 
 

 فريق عمل مركز اإلبتكارات والتكنولوجيا جامعه طنطا المحاضر

 قاعه المؤتمراتكليه الزراعه جامعه طنطا  مكان االنعقاد

 8102 ديسمبر 3 التاريخ

 ظ 0331-01 الوقت

 الدراسات العليا و البحوثقطاع  -وحده الجوده  – يه البيئهقطاع شئون خدمه المجتمع و تنم الجهة المنظمة

 
 

 

 

تمثل المشروعات التنافسية .   دعم البحث العلمى حيث انة يمثل اساس النهضة العلمية التى يتطلع اليها الجميعفي اطار االهتمام الجامعه ب
خاللة إجراء ابحاث علمية على اعلى مستوى يمكن نشرها  مكن منيروح البحث العلمى حيث أنها الملجأ الوحيد للحصول على دعم مالى 

 فى دوريات علمية دولية . وباالضافة ألهمية الحصول على مشروعات تنافسية لرفع ترتيب جامعة طنطا محلياً وعالمياً .
 

ان شاء الله  ياتي لقاء اليوم وذلك ولسعينا الدائم ان نكون كليه متميزه ومعتمده اكاديميا علي المستوى المحلي واالقليمي و الدولي قريبا 
كتابة وصياغة المشروعات البحثية كيفيه   - التي تضعها الجامعة في قائمة إهتماماتها المختلفه المجاالت البحثية :ب ينتعريف الباحثبغرض 

 فيمساعدة كيفيه ال - عالميةتخدم البيئة المحلية والبان العمل على ربط المشاريع البحثية  كيفيه - مجاالت البحث العلميفي مختلف 
 كيفيه - مشاريع بحثية ومنح من داخل وخارج الجامعة كيفيه الحصول علي  - مصادر التمويل المختلفه للبحث العلميعلى  لالحصو 

 .االختراعات الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والبراءات
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  -3ورشة العمللوصف عام 

اده ا.د شريف عبد الونيس و ا.د في رحاب كليه الزراعه جامعه طنطا بقيف
محمد السيد وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه و ا.د 
اسعد درباله وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا و البحوث و ا.د اسامه 

ورشه  ٨١٠٢ديسمبر  ٣عبد الحميد مدير وحده الجوده أقيمت يوم 
بحضور كوكبه من العلماء عمل "المشروعات البحثيه التنافسية" وذلك 

 .االجالء فريق عمل مركز اإلبتكارات و التكنولوجيا التابع لجامعه طنطا 
ديم عروض ممتاز عن :ماهيه المشروعات التنافسية و كيفيه كتابه تم تق

مشروع بحثي و مصادر التمويل المختلفه و دور المركز في المساعده 
علي تبني األفكار و تسجيلها و المساعده في إخراج مشروع بحثي جيد 

 .مقبول علي كافه المستويات سواء بالداخل أو الخارج
 :فيها  حدثتفلقد  

حمد لبيب سالم عن مركز المشروعات و االبتكارات و نقل ا.د . م
 التكنولوجيا.

ا.د . محمد رمضان الشنشوري عن مصادر التمويل للمشروعات المحليه 
 و الدوليه 

ضياء الدين منصور عن كيفيه كتابه د. –صالح محمد شلبي .ا.د 
 المشروعات البحثيه.

ي الملكيه الفكريه بكلمه ا.د. رمضان السيد معن عن كيفيه الحفاظ عل
 للمشروع البحثي.

ولقد أعرب جميع افراد الفريق عن االستعداد التام لتقديم يد المساعده 
لكل من لديه فكره مشروع بحثي تطبيقي تفيد في خدمه المجتمع و ترفع 

  .من تصنيف الجامعه محليا و دوليا
خالص التحيه و التقدير و الشكر لجميع افراد مركز اإلبتكارات و 

 .التكنولوجيا بجامعه طنطا
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 منسق ال

 

 د.هناء عاطف نسيم

 مدير وحده الجوده

 

 ا.د اسامه عبد الحميد

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث

 

 ا.د/ اسعد درباله   

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية 

 البيئة

 

 السيد أحمد ا.د/ محمد   

 عميد الكلية   

 

 ا.د/ شريف عبد الونيس جبر
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