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تصنيف اجلامعات
حرص ًا من اجلامعة على انتقاء أفضل اجلامعات العاملية ملبتعثيها  ,فقد اعتمدت اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب على
اهليئات العاملية العتماد اجلامعات يف وضع املعايري اليت يلتزم بها املعيدون واحملاضرون واملرشحون اآلخرين لالبتعاث عند الشروع
يف البحث عن قبول  ,وهي كالتالي :
أوالً :أن تنطبق على املبتعث الشروط واألحكام الواردة يف الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات .
ثانياً :أن تكون الدراسة بنظام املقررات والبحث ( رسالة أو مشروع خترج ) وليس بنظام الـ  Course Workيف مرحلة
املاجستري  ,أما يف مرحلة الدكتوراه فبنظام املقررات والرسالة ما عدا الدول اليت ال تتيح املقررات لطلبة الدكتوراه .
ثالثاً :أن يكون معهد اللغة اإلجنليزية تابعاً جلامعة  ,ويفضل أن تكون من اجلامعات املوصى بها من قبل جامعة سلمان بن
عبدالعزيز.
رابعاً :االبتعاث لدراسة املاجستري أو الدكتوراه :

 -1االبتعاث للواليات املتحدة األمريكية :
أ  -أن تكون اجلامعة مدرجة ضمن أفضل مئة وسبعني جامعة وفقاً لتصنيف :
US News National University Rankings

ب  -أن يكون الربنامج املبتعث إليه مدرجاً ضمن قائمة أفضل مئة برنامج يف التخصص وفقاً لتصنيف :
 US News- Best Graduate Schools- specialty Rankingواجلامعة املنتمي هلا الربنامج ضمن القوائم املعلنة
حسب تصنيف . US News National University Ranking :
ت  -أن تكون اجلامعة مدرجة ضمن أفضل مئة ومخسني جامعة وفقاً لرتتيبها بني اجلامعات األمريكية يف تصنيف :
. Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking

 -2االبتعاث اىل اململكة املتحدة :
أ  -أن تكون اجلامعة ضمن أفضل عشرين جامعة بريطانية وفقا لرتتيبها بني اجلامعات الربيطانية يف تصنيف :
. The Times Higher Education World University Rankings
ب  -أن يكون الربنامج املبت عث إليه ضمن أفضل عشرة برامج يف التخصص على مستوى بريطانيا وفقاً لتصنيف :
.The Times Higher Education World Universities Rankings
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ت  -أن تكون اجلامعة مدرجة ضمن أفضل عشرين جامعة بريطانية وفقا لرتتيبها بني اجلامعات الربيطانية يف تصنيف :
. The center for world-class Universities of Shanghai

 -3االبتعاث اىل مجهورية كندا :
أن تكون اجلامعة مدرجة ضمن أفضل عشر جامعات كندية وفقا لرتتيبها بني اجلامعات الكندية ضمن التصنيفني التاليني :
A. Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking .

.

B. The Times Higher Education World University Rankings

 -4االبتعاث إىل دول أخرى :
جيب أن يكون ترتيبها ضمن أفضل ثالث مائة جامعة وفقاً لتصنيف :

 The center for world-class Universities of Shanghaiوأن تكون الدراسة بها باللغة اإلجنليزية.
خامساً :تقوم اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب مبوجب الصالحيات املخولة هلا نظاماً بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون ابتعاث
متخصصي الدراسات اإلسالمية واللغة العربية وكذلك املعيدات واحملاضرات الالتي ال تسمح ظروفهن هلن باالبتعاث اخلارجي.
سادساً :يطبق على املواطنني املستقطبني من برنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي للعمل يف جامعة سلمان بن
عبدالعزيز كأعضاء هيئة تدريس وهم ال يزالون يف مرحلة الدراسة العليا ما يطبق على مبتعثي اجلامعة الواردة يف هذه الوثيقة.
سابعاً :يعمل بهذه الضوابط من تاريخ إقرارها على أن يعاد تقييمها بعد عام .
ثامناً :أن تكون اجلامعة املختارة ضمن اجلامعات املوصى بها من قبل وزارة التعليم العالي.
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