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 لعام للموضوعات البريطاني التايمز تصنيف فى تميزها تواصل بنها جامعة

0202 

وتميزت بمركز  جديداً  حققت جامعة بنيا انجازاً 
لمؤسسات   متقدم فى تصنيف التايمز البريطاني

التعميم العالي لمموضوعات في مجال عموم الفيزياء 
 حيث احتمت لممرة الثانية عمى التوالي عالمياً 

وفي عموم الحياة  عالمياً  ٠11 - ١19الترتيب 
والعموم الطبية االكمينيكية والصحية احتمت  ٠11يب + احتمت وألول مرة الترت
 119والعموم اليندسية والتكنولوجية احتمت الترتيب  ٠11وألول مرة الترتيب + 

في ىذا التخصص عمى مستوي العالم مقارنة  مركز عالمياً  911لتتقدم  ١11 -
 .بالعام الماضي
نجاز و بيذا اإلرئيس جامعة بنيا عن سعادت - جمال السعيد/ وأعرب الدكتور

التينئة ألعضاء ىيئة التدريس  الذي يتحقق ألول مره لجامعة بنيا، موجياً 
والباحثين في تخصص العموم اليندسية والتكنولوجية وعموم الحياة وعموم الفيزياء 
والعموم الصحية بالجامعة عمى ما حققتو الجامعة من تقدم فى التصنيف الجديد 

 .لتصنيفات العالمية المختمفة التي تستيدفيا الجامعةالمزيد من التقدم في ا متمنياً 
وأشار السعيد إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار 
سياسة جامعة بنيا لتحسين مخرجاتيا البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين 

 .العممية والبحثية
المشرف عمى العالقات العممية  - ناصر الجيزاوى/ من جانبو قال الدكتور

 91معايير تشتمل ١والثقافية بالجامعة أن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد عمي 
مؤشر وىي االستشيادات العممية والتأثير البحثي لمجامعة وعدد وسمعة األبحاث 
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ة ونتائج استبيانات شركة لي البيئة التعميميإضافة والدخل العائد منيا باإل
 91111تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعميمية لمجامعات بمشاركة 

 .باحث وعالم
من قبل الجامعة مع األخذ بعين كما يتم حساب عدد شيادات الدكتوراة الممنوحة 

عتبار عدد أعضاء الييئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة اإل
ىيئة التدريس إلى الطمبة ونسبة طمبة الدراسات العميا إلى طمبة ونسبة أعضاء 

البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية 
 .الجامعة

جامعات الرائدة في الرياضيات ويسمط تصنيف العموم الفيزيائية الضوء عمى ال
جيا والبيئة وعموم األرض في حصاء والفيزياء وعمم الفمك والكيمياء والجيولو واإل

حين يسمط تصنيف عموم الحياة الضوء عمى الجامعات الرائدة في مجاالت 
كما يسمط تصنيف العموم الطبية الزراعة والعموم البيولوجية والعموم البيطرية 

 .كمينيكية والصحية عمى الجامعات الرائدة في مجاالت الطباإل

 


