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 انذسخت انقصٕٖ انًؤششاث ث

  (دسخت 40)اندٕدة ٔاالعتًبد انبشايدي  1
 )دسخت 30 (االعتًبد انبشايدي  1-1

 5 اَدبص تقشيش انتقييى انزاتي 1.1.1

 01 ًطببقت يع انًعبييشانتقشيش اَدبص  1.1.2

 5 انتقذيى عهٗ يُح االعتًبد 1.1.3

 10 انحصٕل عهٗ االعتًبد انبشايدي 1.1.4

1.2 
ٔخٕد ٔصف نهبشَبيح االكبديًي يع يقشساتّ يتى يشاخعتّ 

ٔتحذيثّ بصٕسة دٔسيت ٔيعهٍ عهٗ انًٕقع االنكتشَٔي 

 نهقسى
5 

1.3 

 انقسىَسبت شًٕنيت انًٕقع االنكتشَٔي عهٗ َشبطبث 
 :ٔاالَكهيضيتببنهغتيٍ انعشبيت 

 انًحبضشاث ●

 سٔابظ تسبْى في تطٕيش عًهيبث انتعهيى ٔانتعهى ●

 انبحٕث انعهًيت ٔيشبسيع انطهبت ●

انسيشة انزاتيت نهتذسيسييٍ ٔببنهغتيٍ انعشبيت  ●

 ٔاإلَكهيضيت

 يتى تحذيثّ بصٕسة دٔسيت ●

5 
 
 

 ( دسخت 25)أعضبء انٓيئت انتذسيسيت  2

2.1 

 8 َسبت انتذسيسيٍ حبيهي شٓبدة انذكتٕساِ 

 َسبت انًالك انذائى انٗ انعذد انكهي يٍ انتذسيسييٍ 
8 

 

2.2 
انذساست )َسبت انطهبت انٗ انتذسيسييٍ في انقسى انعهًي 

 (انصببحيت فقظ
9 
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 ( دسخت 20)انطهبت  3

3.1 

َسبت انطهبت انزيٍ اكًهٕا انذساست ضًٍ انًذة انًقشسة انٗ 

 (دسخت 10)انعذد انكهي 
 

01 

َسبت انطهبت انزيٍ اكًهٕا انذساست بعذ سُت يٍ انًذة انًقشسة 

 (بثدسخ 8)انٗ انعذد انكهي 
8 

َسبت انطهبت انزيٍ اكًهٕا انذساست بعذ سُتيٍ يٍ انًذة 

 (بثدسخ 6)انًقشسة انٗ انعذد انكهي 
6 

َسبت انطهبت انزيٍ اكًهٕا انذساست بعذ ثالث سُٕاث يٍ انًذة 

 (بثدسخ 3)انًقشسة انٗ انعذد انكهي 
3 

3.2 
َسبت انخشيديٍ انحبصهيٍ عهٗ ٔظبئف انٗ انًتخشخيٍ 

  الخش سُت قبم سُت انتقييى
01 

 ( دسخت 15) (Subject Ranking)انتصُيفبث انعبنًيت نهتخصصبث االكبديًيت  4

4.1 

Shanghai 15 

Times 10 

QS,  URAP 
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