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2013 يوليو 22 المنتدي من نحن سياسة الخصوصية

بنها أول جامعة مصرية تنضم رسميا إلتحاد
الجامعات األوربية

 

gazy

أعلن الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها إنضمام الجامعة رسميا إلتحاد مؤسسات الجامعات

والمؤسسات التعليمية العليا األوربية "يورا شي " "euirashe " والذي يمثل الجامعات واألكاديميات العلمية

في اإلتحاد االوروبي والمؤسسة لعملية بولونيا التعليمية مشيرا أن جامعة بنها بهذه السبق تعد اول جامعة

مصرية تنضم لإلتحاد 

من جانبه أكد الدكتور غازي عصاصة مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي

للمعلومات ومدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة  أنه شارك مؤخرا في الجمعية العمومية لإلتحاد ممثال

للجامعة حيث تم إعالن قبول طلب الجامعة لإلنضمام لإلتحاد كاول جامعة مصرية وعربية وأفريقية وشرق

أوسطية تستطيع نيل العضوية 

أضاف عصاصة خالل ندوة جمعية اإلعالميين بالقليوبية تحت عنوان "جامعة بنها بين الواقع والمأمول " أن

هذه الخطوة تمثل نقلة لإلنفتاح علي الجامعات الدولية والعالمية مشيرأ أن عضوية اإلتحاد تتيح للجامعة

المشاركة في إقامة مشروعات بحثية مشتركة مع جامعات أوروبا وكذا تبادل الزيارات العلمية لألساتذة

والطالب للتعرف علي دول اإلتحاد والمشاركة في إجراء بحوث مشتركة لخدمة المجتمع والبيئة

وأوضح عصاصة أنه قام بعرض عددا من المشروعات التي يمكن للجامعة المشاركة فيها ومنها مشروعات في

مجال إستغالل الطاقة الشمسية والتدريب العملي للطالب في إطار تكنولوجيا المحاكاة ألسواق العمل

ومجاالت العمل الواقعية  تحت عنوان "مفاتيح التنافسية في التعليم " وأعلن عصاصة أنه من خالل عضوية

اإلتحاد  موضحا ان مجلس جامعة بنها سيناقش في إجتماعه المقبل إقرار اول تجربة من نوعها في

الجامعات المصرية لتطوير مشروعات التخرج ورسائل الدكتوراة والماجيستير حتي تتحول لمشروعات

واقعية حقيقية لخدمة المجتمع المحيط وأرض الواقع بحيت اليتم إقرار أي مشروع منها إاال بعد موافقة

جهة خارجية علي حاجتها لهذا المشروع لتطبيقه بعد اإلنتهاء منه 

أضاف عصاصة أن الجامعة حققت عددا من اإلنجازات األخري في مجال تكنولوجيا التعليم حيث نجحت

الجامعة في إحتالل المرتبة 2573عالميا في المؤشر البحثي العالمي "وبوماميترز" "webometris" في تنصيف

الجامعات العالمية ألول 20 الف جامعة علي مستوي العالم كما حققت الجامعة المركز السادس علي 59

مؤسسة تعليمية في مصر وكذا المرتبة ال30 علي مستوي 700 جامعة عربية وال35 علي مستوي جامعات

إفريقيا في نفس المؤشر 

كما حصلت بوابة الجامعة علي اإلنترنت علي نسبة 97% من تقييم المجلس األعلي للجامعات علي مستوي

الجامعات المصرية محققة المركز االول وكذا نسبة 90 % في تصنيف المجلس األعلي للجامعات في المكتبة

الرقمية حيث تم النجاح في إعداد 24 مقرر إليكتروني لكافة كليات الجامعة وتخصصاتها مشيرا ان 3 كليات

من الجامعة دخلت المرحلة النهائية للجودة واإلعتماد هي الطب البشري والبيطري والتمريض

الكاتب جريدة  نشر بتاريخ 15 مايو 2013  في قسم مدارس وجامعات 
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