أخبار
جامعت بنها
األحد 2018/2/18 :

نائب رئيس الجامعت للدراساث العليا والبحىث:
البحث العلمى فى جامعت بنها يشهد طفزة كبيزة هذه األيام
أكد الدكتور /هشام أبو العينين  -نائب رئيس جامعة بنها
لمدراسات العميا والبحوث أن الجامعة رصدت  400مميون
جنيه لقطاع الدراسات العميا والبحث العممى بهدف أن تسهم
فى تحسين مخرجات البحث العممى بما يخدم أهداف الدولة
فى التنمية وذلك عمى امتداد الخطة الخمسية / 2017
2022م.
جاء ذلك خالل كممته فى إحتفالية إطالق الخطة اإلستراتيجية لجامعة بنها – 2017
 2022بحضور الدكتور /السيد يوسف القاضى  -رئيس الجامعة والدكتور /جمال
إسماعيل  -نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكميات
ووكالئها وعدد من األساتذة واألمناء المساعدين ومستشارى رئيس الجامعة ومديرى
اإلدارات وأعضاء وحدة التخطيط اإلستراتيجى.
واضاف أن الجامعة قامت بإنفاق  90مميون جنيه عمى تطوير ورش الكميات والمعامل
التى تستخدم فى البحث العممى وكذلك دعم صندوق تطوير البحث العممى بالجامعة ودعم
النشر الدولى بـ  7مميون جنيه وذلك خالل عامى 2017 / 2016م.
وقال أبو العينين أن إنفاق الجامعة تتضمن أيضا خالل العامين األخيرين  3مميون جنيه
لتمويل  15مشروعا بحثيا بمبمغ  200الف جنيه لممشروع الواحد كما وأكدت الجامعة وفقا
لما طالب به الدكتور /السيد يوسف القاضى  -رئيس الجامعة خطة الدولة فى مجاالت
الطاقة والمياة والزراعة بأن خصصت مبمغ  1.5مميون جنيه لخمس مشروعات بحثية
بواقع  300الف جنيه لممشروع الواحد.
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وأضاف أن ما شهدته الجامعة من طفرة فى البحث العممى والنشر الدولى أدى إلى تقدمها
فى مختمف التصنيفات الدولية ونجحت الجامعة فى أن تكون ضمن أفضل  800جامعة
عمى مستوى العالم فى مؤتمر التميز العممى والمرتبط بتصنيف ويب ماتريكس األسبانى
وتصنيف كيو إس اإلنجميزى وأ ن الجامعة تحتل الترتيب السابع عمى الجامعات المصرية
فى هذا التصنيف وفقا إلصدار يناير 2018م.
وقال أن الجامعة فى سبيل دعم تواصمها الدائم مع طالبها وأساتذتها والعاممين بها
والمجتمع نجحت فى إ عداد تطبيق عمى الهاتف المحمول يتضمن كل ما يتعمق بالجامعة
ويستخدم بسهولة كبيرة لمتعرف عمى الجامعة وامكانياتها ويصبح هذا البرنامج جس ار
لمتواصل بين الجامعة والمتعاممين معها.

