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 كلية الهندسة ضوابط االبتعاث في

 أوالً: الضوابط العامة لالبتعاث: 

أن تكون الجامعة المبتعث لها مدرجة ضمن قائمة الجامعات الموصى بها  في التخصص والدرجة العلمية  .١

 في نظام (سفير الجامعات) على موقع وزارة التعليم االلكتروني.

خصص والدرجة العلمية في نظام أن تكون الجامعة المبتعث لها غير موقوفة وغير متكدسة في الت   .٢

من هذا  االستثناءويجوز لمجلسي القسم والكلية  (سفير الجامعات) على موقع وزارة التعليم االلكتروني

 . الشرط

ويجوز لمجلسي القسم والكلية في حال الشروط الواردة في البند ثانياً على الجامعة المبتعث لها. تنطبق  أن .٣

شريطة ان تكون الكلية أو المعهد أو المدرسة غير داخلة في  االستثناء من ذلكباألجماع التصويت 

او ال تتبع لجامعة، وأن يكون  مسابقة تصنيف الجامعات الواردة في بند ثانياً بسبب كونها ليست جامعة

 للكلية أو المعهد أو المدرسة سمعة قوية في التخصص.

في الوقت الواحد إلى قسمٍ واحد في الجامعة المبتعث إليها في نفس الدرجة  أال يزيد عدد المبتعثين  .٤

 (ماجستير أو دكتوراه) عن م|بت}عثين اثنين.العلمية 

 التالية في جميع التخصصات بالكلية: العلمية ي|سمح بقبول الدرجات  .٥

 )..M.Scماجستير العلوم ( -

أو يندر فيها منح درجة ويقتصر ذلك على الدول التي ال تمنح  (M.Eng)ماجستير في الهندسة  -
)M.Sc. ( .مثل استراليا 

 )..M.Archماجستير العمارة ( -

 )..Ph.Dدكتوراه في الفلسفة ( -

 مة بنظام المقررات أو مقررات ورسالةأن تكون درجة الماجستير مقد .٦
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المانيا، فرنسا، أستراليا، كندا، لدول التالية: أمريكا، المملكة المتحدة، على ا االبتعاث يقتصرأن  .٧

كوريا ، اليابان، الصين، إيطاليا، السويد، النرويج، االدنمارك، فنلندسويسرا، ، هولندا، بلجيكا

 .الجنوبية، سنغافورة

 أن تكون لغة التدريس هي اللغة اإلنجليزية .٨

بررات قوية التوصية بعدم الموافقة جوز لمجلسي القسم والكلية في حال التصويت باإلجماع، لوجود مي .٩

 بند أوالً.  المن  ٨الى  ١الضوابط المنصوص عليها في الفقرات  ابتعاث استوفىعلى طلب 

 

 انياً: ضوابط جامعات االبتعاث: ث

 الجامعات األمريكية -١

) U.S. News & World Reportتصنيف (آخر إصدار من أن تكون الجامعة مدرجة في  .أ

الجامعات ب الخاص) Graduate Schools( العلياللدراسات ) By-Subject( التخصصي

 .١األمريكية

 )٥(من  ٢) في التخصص عن Scoreأال تقل درجة التصنيف ( .ب

 :في الدول األخرىلجامعات ا -٢

) QS World University Rankingsتصنيف ( آخر إصدار من أن تكون الجامعة مدرجة في .أ

 .٢)By Subjectالتخصصي (

 .٣)١٠٠(من  ٦٠في التخصص عن  للجامعة) Overall Score( درجة التصنيفال تقل أ .ب

																																																													
   ، وال یُلغي ذلك صدور تصنیف أحدث بعد التقدیم یخرج الجامعة من تحقیق المعاییر في البند ثانیاً.  التقدیم على الجامعة وقتآخر إصدار من التصنیف یعتمد  ١
 .التصنیف الخاص بالھندسة المیكانیكیةللھندسة الصناعیة  یستخدمفي حال عدم وجود تصنیف مختص بالھندسة الصناعیة،  ٢
 التخصص) في Ranking Indicators) للجامعة في التخصص بالرجوع إلى توزیع النسب المعتمدة لمؤشرات التقییم (Overall Scoreیتم حساب درجة التصنیف ( ٣

	 .QS World University Rankingsعلى موقع  QS Intelligence Unit websiteوفق المنھجیة المعلنة في صفحة 


