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جامعة بنهاةابقدمةبتبندفةةةةةةةةةهس ب    مد    ب
لهشةةةةاجبج جوبرةةةة  إسبشهادبترةةةةدشةةةةاا   ب

ب2019تصب سبيهاي ب

ت/م ياسس–صررراألستاذررردكتست/ طدرق سلكقتست/ ررر ررردك  س
ت/دنفيذ س/لمعلرمكتسأنهس فقسإعالنستصررررررررنيتس س رميداطجس/ن رررررررركىس ر  سذرررررررر ر قساعل س

،سق سإحدلتس(7.1.2)س2019إصررررررر تقسينكياس  Google Scholar Citationإذرررررررد ررررررر ك تت
عل ست/جكمعكتست/مصررررررررررررراسةست/  رميةسمدن مةسماطزس سع سإصررررررررررررر تقسس9 كمعةسبن كست/ماطزس

عل ست/جكمعكتست/مصررررررررررررراسةست/  رميةس ت/لكصرررررررررررررة،سطمكسإحدلتسس11،س ت/ماطزس2018يرسير/
تاذررردكتست/ طدرق سسبائكذرررةنديجةسإذررردماتقس عاس كمعةسبن كسعك/ميك،س كءست/كسس1892ت/ماطزس

،س إلالتسباتمجسن قتتسشررررررررر كنست/ كح ي /ت/نكئاسبعم سقئيجس كمعةسبن كسس-حسررررررررري ست/م ا  س
س.ر ةسملا كتست/  ثست/علم /د سي س  اس سع/د جي عاست/  ثست/علم سماتي سذنرسًكس

  Google أشررركقسذررريك تهسإ/ سأنهسيداست/دنيياس فقسأعل سع ررراةسبكح ي سعل ست/ كحثست/علم 
scholarسحيثسيرضرررررررإلسع  ستاذرررررررد ررررررر ك تتست/ما عية،"Citations"  ت/لكصرررررررةسبكاندك س

ت/علم س/لسرررك ةسأع ررركءسليدةست/د قسج،سمعسإذرررد عك سأعل سع ررررسليدةست قسجس/د رنست/ندكئجس
  ...Webometricsصك قة،سطمكسلرسمرضإلسعل سمرقع

»Data from the top 10 public profiles of each university are collected. 
This number of profiles is for allowing size independent comparisons. 
The first profile of the list is NOT COUNTED for improving 
representativeness. For the rest of the top 10 (maximum 9 profiles) 
the number of citations are added and the institutions are ranked in 
descending order of this indicator.« 
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ت/م افسعل ست/عالقكتست/ نكفيةس ت/دعك نست/  / سس– أشكقستاذدكتست/ طدرق سنكصاست/جيزت  س
عكتست/دطرساسبنطكعست/ قتذرررررركتست/عليكسبانست/جكمعةستر/ ستلدمكبسعك سب عاسق قتتس م ررررررا س

شرررررررررر كنست/ كح ي سبك/جكمعةس/د سرررررررررري س ر ةسملا كتست/  ثست/علم ،سم سعال سباتمجس عاس
ت/  ثست/علم ست/د ستطالق كست/جكمعةس/ يدةست/د قسجس شرر كنست/ كح ي س ت/د ستلعدس  قتسط ياتس

ظسعل سم كنةس كمعةسبن كس قفعست/مسرررررررررردر ست/ ك/ س ت/رصررررررررررر سإ/ سف ستنميةسق قتت ا،س ت/ فك
تاتيدسأف  سممكسنج تست/جكمعةسف ست نينه،سطمكستؤثاسعل ست/دصنيفكتست/عك/ميةس/لجكمعة،س

إذد  ك ،سفن س ص سإ مك/ سس4796فن سزت تسع  ستاذد  ك تتسعال سلذتست/دصنيتسبع  س
عال ستاصرررر تقسس17626  سم سعال سلذتستاصرررر تق،سبس22422ع  ستاذررررد رررر ك تتسإ/ س

س.2018ت/سكبقسف سير/يرس

بكح ي سبك/جكمعةسس10م ياست/ رتبةستا/ دا نيةسبانسأعل سس– ق سأفك ست/ طدرق سشررررك  ست/م رررر س
س:لا  Google scholar  فنًكس/ل كحثست/علم 

 عدد اإلستشهادات الكلية عضو هيئة التدريس

 7021 كلية الحاسبات والمعلومات أحمد طاهر أزار

 4585 كلية الطب البشري رندا محمد مصطفى

 3832 كلية العلوم متولى عبدهللا محمد

 3037 كلية العلوم عالء السيد أمين

 2749 كلية العلوم على يسرى العطار

 2676 كلية العلوم محمد معبد بيومي خضر

 1668 معلوماتكلية الحاسبات وال كرم عبدالغني جودة

 1491 كلية الطب البشري احمد سليمان عبدالحليم

 1381 كلية الطب البشري محمد حامد عبد الفتاح

 1299 كلية الزراعة ماهر حسب النبي خليل

ت عرس كمعةسبن كسط سأع رركءسليدةست/د قسجسب كسان رركءسحسرركنس قفعسأب كث اسعل ست/ كحثس
س،س/مكس/هسم ستاثياسفعك سف ست/دصنيفكتست/عك/ميةس/لجكمعة.Google Scholarت/علم س

س

http://bu.edu.eg/staff/ahmadazar14
http://bu.edu.eg/staff/randamustafa12
http://www.bu.edu.eg/staff/metwallymohamed7
http://www.bu.edu.eg/staff/alaaahmed7
http://www.bu.edu.eg/staff/alialaatr7
http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedkhader7
http://bu.edu.eg/staff/karamabdelrahman7
http://bu.edu.eg/staff/ahmedsoliman12
http://www.bu.edu.eg/staff-ar/mohamedabdelftah12
http://www.bu.edu.eg/staff/maherkhalil6

