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 على تحاااا    بنهاااا  جاااا م اااا : مبروك
 5ضمن أ ضل  الس دس  للمرة تواجده 

 التصاان    ىج م  ت مصاار   حموم   
 2017  ن  ر «و بوم ترمس» األسب نى

 ين ير إصاااااااا ار - webometrics» الع لمي التصااااااااني  نتيجة ساااااااا   ت منذ ظهرت
 ى ل ج مع ت خمس أفضااااا  ضااااام  بنه  لج معة اإللكترونية البوابة وك نت ،«2017
 مصاااااارية ج معة 23 أصاااااا  م  الخ مس المركز الج معة أحتلت فق  مصاااااار مسااااااتو 
 61 لى  الس  س والمركز( شمس و ي  والمنصورة واإلسكن رية الق هرة بع ) حكومية
 .وخ صة حكومية ج معة

 :الت لية النت ئج 2017 ين ير ويبوميتركس تصني  أظهر فق 
 ٥  أفضاا ضاام  الساا  سااة للمرة تواج ه   لى تح فظ بنه : الحكومية الج مع ت محلي 

 بمصر حكومية ج مع ت
 م ضاااا الساااا بعة للمرة تواج ه   لى تح فظ بنه : والخ صااااة الحكومية الج مع ت محلي 
 .بمصر وخ صة حكومية ج معة 61  لى ج مع ت 6 أفض 
 . ربية ج معة 987  لى 18 بترتيب ج معة ٪2 أفض  ضم  بنه :  ربي 
 .إفريقية ج معة 1٥20  لى 24 بترتيب ج معة ٪2 أفض  ضم  بنه : إفريقي 
 ج معة أل  12 نحو  لى 1783 بترتيب ج معة ٪1٥ أفضااااااااااا  ضااااااااااام  بنه :  ولي 
 .الع لم مستو   لى

 الع لمية الج مع ت لتقييم نظ م أكبر هو webometrics تصااااااني  أ  ب لذكر الج ير
 إساااااب ني  في يصااااا ر الع لم، مساااااتو   لى ج معة ال  2٥000 م  أكثر يغطي حيث
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 ويتم ،الفنياااة والملفااا ت األبحااا ث بمعيااا ر يرتبط العلمي، للبحاااث العااا لي المجلس   
 سااااتو م  لى الج مع ت أفضاااا  تصااااني  ويتم أشااااهر، سااااتة ك   وري بشااااك  تح يثه
 .اإللكترونية مواقعه  في تظهر ج معة أي نش ط ت أ  أس س  لى الع لم

 وتحقيق webometrics العا لمي التصاااااااااااااااني  في الترتياب هاذا بنها  لجا معاة مبروك
 .الج معة به  وتعتز تفتخر التي اإلنج زات م  المزي 

 وال ج يةو  بحم س تعم  والتي البوابة فرسااااااا   م  الكوكبة لهذه الج معة إقتن ء مبروك
    حثإب فريق ببن ء تقوم  ن م ... ) ب يال التميز    ترضاااااااااااااااى الو  ب لجه  تبخ 
 (.الهزيمة يكرهو  الذي     إبحث تج  لم فإ ..  الفوز يحبو  الذي 

 م  تقلي ي الغير والفكر المتواصاااااااااااااا  ب لعم  التميز هذا في ساااااااااااااا هم م  لك  مبروك
 .والكلي ت ب لج معة المعلوم ت تكنولوجي  مش ريع وفرق يم ير 

 .واقعهمم  لى بحوثهم بنشر الت ريس هيئة م  النج ح هذا في ش رك م  لك  مبروك

 لمتواصاا ا وتشااجيعهم والعم اء والنواب الرئيس في متمثلة الج معة قي  ة ر  ية مبروك
 .المعلوم ت تكنولوجي  لتوطي  ال ؤوب وسعيهم

لى وشاااااكرا لك  م  سااااا هم في هذا اإلنج ز للجميع مبروك    الحصااااا فوز م  المزي  وا 
 .بنه  ج معة لبوابة األسو 


