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 للمشاركة بنها جامعة وخريجي لطالب دعوة
على  للجامعات «QS»كيو أس  بتصننننننني 

 مستوى العالم
 متميزا ترتيبا تتصعععع ر الن الجام ة سعععع ي طارإ في

 الت ليم لمؤسععععععسععععععا  المختل ة ال المية بالتصعععععع ي ا 
 الشععععر ة عبر  شععععر  ويتم ال الم حول للجام ا  سعععع و  تصعععع ي ) QS تصعععع ي  وم ها ال الي

 ت شععععر باألصععععل  ا   والتي Quacquarelli Symondos سععععيمو     وا اريلي البريطا ية
 اسم تح  2009 وحتى 2004 من ال الي للت ليم التايمز صحي ة م شورا  عبر تص ي اتها

 ت عو ،(”سعععععععععيمو    و وا اريلي ال الي للت ليم التايمز لصعععععععععحي ة ال الم جام ا  تصععععععععع ي “
 الرابط خالل من المتاح للجام ا  QS بتصعععععععععع ي  للمشععععععععععار ة وخريجيها طالبها ب ها جام ة
 :التالي

http://bu.edu.eg/QSSurvey 

 من تب   مما أ ثر تخ ي ق  سععععععععععععععطحية مؤشععععععععععععععرا  يت اول ال أ ه التصعععععععععععععع ي  هذا يميز وما
 إلى الجام ا  هذ  مقوما  تحليل ت اوله في يت مق بل جام ة،  ل  اخل المرّ بة األوضعععععا 

 والتطبيقية، األسعععععاسعععععية بحوثها وجو ة المصععععع  ة، الجام ا  تق مه الذ  الت ليم مسعععععتو  تقييم
 إلى أيضعععععععا   باإلضعععععععافة وال ليا، األسعععععععاسعععععععية الت ليمية المراحل في خريجيها ق را  وتوصعععععععي 

 .ال ولي موق ها

 أوزا ا   التص ي  حّ   مؤشراتها، قيا  يم ن متغيرا  ش ل في الم ايير هذ  وضع سبيل وفي
 .الجام ا  تقييم في الرئيسة أل واته

 حول جام ة أل  30 من أ ثر فيه تصعععععععع   سعععععععع ويا   تقريرا   QS تصعععععععع ر أ ه بالذ ر والج ير
 .وعلمية أ ا يمية م ايير حسب مرتبة ال الم
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 خالل من وذلعع  للجععام ععا ،  ليععل إلصعععععععععععععععع ار جععام ععة، 500 أل بر مقععار ععة ب مععل تقوم  مععا
 .الجام ا  هذ  من ل ل   الب يوية الهي لية تت اول تقييم م ايير على االعتما 

 تتاب عه مقياسعععععععععععععععا   أصعععععععععععععععب  الذ  التقييم، هذا على ال المية الجام ا  من ال  ي  أث   وق 
 .أ بر شهرة إلى والوصول أ ائها لتطوير الجام ا 


