أخبار
جامعة بنها
األحد 2018/11/11 :

جااعة ااها تحااعاألولاارا ا تاةيبا ليأل ا ا( 501ا-

)600ا عع م عافياةجعتاعلما ف زيعءا لصااااااااات

ا

لعيمزا بييطعني
حققت جامعة بنها انجا اًز جديداً وتميزت بمركز متقدم فى
تصن ن ن ن ن ن نننيط ايتالمز ايترفيان ي جامعات ف مجال ايع وم

ايفيزفائيه ع ى مسن ن ن ن ننتو ايعاي فقد جاءت جامعة بنها وألول مرة فى ايترتيب من (– 501
 )600عايميا فى هذا ايتصن نننيط يعام  201٩وايثايث ع ى مسن ننتو ايجامعات ايمص ن نرفة
هذا وقد ظهرت  15جامعة مصرفة ضمن أفضل  1000جامعة فى هذا ايمجال.
وأعرب ايدكتور /حسين ايمغرب  -ايقائ بعمل رئيس جامعة بنها عن سعادته بهذا االنجاز
ايننذ يتققأل ألول مرل يجننامعننة بنهننا وقنند توجننه بننايتهنزننة ي زميات وايزماء هيزننة ايتنندرفس
وايتاحثين ف تخصص ايفيزفاء بايجامعة.
مؤكداً أن جميع اعض ن ن ن ن ن ن نناء هيزة ايتدرفس وايعام ين بجامعة بنها ي تذيوا جهدا كتي اًر يتققيأل

ايمكانة ايتى وصن ن ن ن ن ت اييها ايجامعة فى هذا ايتص ن ن ن نننيط ايعايمى وأننا س ن ن ن نننتذل جهدا أ تر

يتققيأل مزفدا من ايتقدم ي جامعة فى مخت ط ايتصنيفات االخر ايمعترف بها عايميا.
ايجدير بايذكر يرتكز تص ن نننيط ايتالمز ايترفيان ع

 5معايير تش ن ننتمل ع ى  13مؤش ن ننر

وه االس ن ننتش ن ننهادات ايع مية وايتي ير ايتقث ي جامعة وعدد وس ن ننمعة األبقا

وايدخل ايعائد

منها باالضنافة اي ايتيزة ايتع يمية ونتائ اسنتتيانات شنركة تومسنون روفترز يقياس ايسنمعة
ايتقثية وايتع يمية ي جامعات بمشناركة  20000باحث وعاي كما يت حسناب عدد شنهادات
ايدكتوراة ايممنوحة من قتل ايجامعة مع األخذ بعين االعتتار عدد أعض نناء ايهيزة ايتدرفس ننية
وكذا تنوع ايتخص نصننات ف ايجامعة ونسننتة أعضنناء هيزة ايتدرفس ايى ايي تة ونسننتة
ايد ارسن ننات ايع يا ايى
وميزانية ايجامعة .ا

تة

تة ايتكايورفوس ايت تعكس نشن ننا ايتيزة ايتقثية ف ايجامعة ودخل

