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 معايير قوائم الجامعات املعتمدة لالبتعاث الخارجي وللدراسة على النفقة الخاصة 

ائم تثبت ملدة *  سنوات وتحدث بإضافة جامعات جديدة سنويا بناء على املعايير املذكورة الحقا     3القو

 

 أوال: الجامعات االجنبية 

I.   :البكالوريوس 

   االبتعاث الحكومي: . أ 

 Times Higher Education)  أفضل الجامعات املصنفة في التايمز هاير ايدوكاشنان تكون الجامعة مصنفة من   .1

World University Rankings جامعة 600( ضمن التصنيف أفضل. 

جامعة على   250( لتصنيف الجامعات واختيار أفضل  US Newsاضافة الجامعات التي ضمن التصنيف يو اس نيوز )  .2

 ( دون التكرار.  National List)ي وطناملستوى ال

 600من ضمن أفضل  ( العاملي على ان يكون التصنيف  Quacauarelli Symonds QSبتصنيف )اضافة الجامعات   .3

 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار. 

جامعة في   600( على ان يكون التصنيف من ضمن أفضل  Shanghai Ranking ARWUبتصنيف )اضافة الجامعات   .4

 حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار. 

 الدراسة على حساب النفقة الخاصة:   . ب

 Times Higher Education)أفضل الجامعات املصنفة في التايمز هاير ايدوكاشن  ان تكون الجامعة مصنفة من   .1

World University Rankings جامعة. 800( ضمن التصنيف أفضل 

على    عات جامال  جميعتيار  ( لتصنيف الجامعات واخ US Newsاضافة الجامعات التي ضمن التصنيف يو اس نيوز ) .2

% من التصنيف املحلي وعددها أربع  50الى استخدام أفضل باإلضافة  ( دون التكرار National List) وطني املستوى ال

 .   Regional))  جغرافية  قطاعات

 800( العاملي على ان يكون التصنيف من ضمن أفضل  Quacauarelli Symonds QSبتصنيف )اضافة الجامعات   .3

 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة. 

جامعة في   800( على ان يكون التصنيف من ضمن أفضل  Shanghai Ranking ARWUبتصنيف )اضافة الجامعات   .4

 حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار. 
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II.  الدراسات العليا 

التايمز  دى التصنيفات العاملية  جامعة في اح  300االبتعاث الحكومي: ان تكون الجامعة مصنفة ضمن أفضل   . أ 

ايدوكاشن   او   (Times Higher Education World University Rankings)هاير 

(Quacauarelli Symonds QS( العاملي او )Shanghai Ranking ARWU .) 

التايمز  جامعة في احدى التصنيفات العاملية    600النفقة الخاصة: ان تكون الجامعة مصنفة ضمن أفضل   .ب

ايدوكاشن   او   (Times Higher Education World University Rankings)هاير 

(Quacauarelli Symonds QS( العاملي او )Shanghai Ranking ARWU .) 

 


