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جامعة عالميا بتصنيف  ٢٠٠من أفضل  جامعة بنها
لمؤسسسسسسسسسسيسسسسسسسسساد التع ي  العال  ل     ٢٠١٩التايمز 

 االقتصادياد الناشئة

القائم بأعمال رئيس جامعة  -حسين المغربي  /أعلن الدكتور
حيث حصننننننننلت الجامعة  2019بنها أن الجامعة حققت مركزا متقدما في تصنننننننننيز التا مز 

جامعة على مسننتوا العالم لدول  200ودخلت ضننمن اف نن   198على الترتيب  وألول مرة
 .االقتصاد ات الناشئة في التصنيز الجديد

ان تقدم الجامعة في  إلىووجه الدكتور المغربي التهنئة لك  أسنننننننننننننننرة جامعة بنها م نننننننننننننننيرا 
لنندول  جننامعننة عننالميننا 200الجننامعننة من اف نننننننننننننننن   التصننننننننننننننننينننات النندوليننة وكننان اخر ننا أن
كان نتيجة سننياسننات جامعة بنها التى تعم   2019االقتصنناد ات الناشننئة بتصنننيز التا مز 

وتحنيز البحث العلمى ودعمه وتحسننننننننننننننين م رجات الن ننننننننننننننر على تطوير العملية التعليمية 
 .الدولى وتتبع مردوده على كافة المستويات

الم نننننننننننرا على العةقات العلمية وال قافية ان  - ناصنننننننننننر الجيزاوا  /من جانبه قال الدكتور
تصننننيز التا مز له عدة اصننندارات منها تصننننيز جامعات دول االقتصننناد ات الناشنننئة على 

جامعة عالميا حيث جاء  200جامعة بنها من اف نننننننننننننن   ءت فيهوالتي جا مسننننننننننننننتوا العالم
 .عالميا والسادسة 198ترتيبها 

ننس مؤشنننرات األداء ال ةعة ع نننر التي  سنننت دمها  سنننت دم التصننننيز وأضننناا سنننيادته أن 
من أجنن  الح م على تصننننننننننننننننيز الجننامعننات فيمننا يتعلا بننالتنندريس والبحننث ونقنن  المعرفننة 
والتوقعننننات النننندوليننننة. ولكن يتم إعننننادة معننننايرتهننننا لتع س أولويننننات التنميننننة للجننننامعننننات في 

يث تم اسنننننننننت دام بيانات عدد الطةي المنت مين وعدد الطةي ح، االقتصنننننننننادات الناشنننننننننئة
 .الطالبات ونسبة الطةي لهيئة التدريس ضمن بيانات التقييم إلىالوافدين ونسبة الطلبة 
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دولة م تلنة على  43جامعة من  442 عدد صننندار تم تصننننيزفي  ذا اإللى أنه إوأشنننار 
م لت الصنين في وقد  ،جامعة مصنرية 19مسنتوا العالم م لت منها في تصننيز  ذا العام 

 .جامعة 49جامعة والهند  72التصنيز 

البريطاني لمؤسننننننننننننسننننننننننننات للتعليم العالي  ال ت ننننننننننننم  تصنننننننننننننينات التا مز الجدير بالذكر أنه
بأنها  FTSEسنننوا الجامعات في البلدان التي تصنننننها  2019لةقتصننناد ات الناشنننئة لعام 

 :ناشئة

 :كاالتي FTSE ويتم تحديد األ لية للبلد حسب تصنيز
 :المتق مة الناشئة

وجنوي افريقيا وتايوان  البرازي  وجمهورية الت نننننننننننننننيج واليونان والمجر وماليزيا والم سنننننننننننننننيج
 وتايةند وتركيا

 :الثانوية الناشئة
، ، قطر، النلبين، بيرو، باكستان، الكويت، إندونيسيا، الهند، مصر، كولومبيا، الصينشيلي

 .، اإلمارات العربية المتحدةاالتحاد الروسي
 :ح  د

، ، إسننننتونيا، قبرص، كرواتياوت د نوار، ك، بلغاريا، بوتسننننوانا، بنغةد ش، البحريناألرجنتين
، المغري ، ، موري ننننننننيو ، مالطا، مقدونيا، ليتوانيا، التنيا، كينيا، كازاخسننننننننتان، األردنغانا
 .، صربيا سلوفاكيا وسلوفينيا وسريةنكا وتونس وفيتنام، رومانيا، فلسطين، عماننيجيريا
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