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 إعالن

 للدراسات العليا بعثات البرنامج الوطني

 م(1220/  2020للعام األكاديمي )

 لبعثننن ل البمجننن طن الننن    عننن   نننتا تننن   الت ننن ا  وزارة التعلنننال العننن ل  تعلننن  

للتخ  ننن ل  ـً طشنننمو  و ىنننطننندع ط  تل ننن ق العتىننندل علننن   بننن ق  انننم للدراسننن ل العلاننن  

العدرجننني  ننن  عنننننا ائعنننلج طننن    خعنننني ال  طعننن ل العختننن رة  ننننع  ت ننن ا    نننن       

 ننن  طننن   وبننن  الننن زارةا وسننن ل ذبننند  الت ننن ا  ل نننن   الدراسننني والع صننن  ت ل 2019لعننن ل 

االلكتموجننن ذ و لننن   البعثننن ل عبنننم جدننن ل الدراسننن ل العلاننن  تع  نننح طم ننن  الىبننن ق الع  ننند

 اائعلج الع  الل العدرجي    عنا ل عاح

 وذلك حسب المواعيد المدرجة أدناه: 

 مالحظات لىإ من العنوان

ت رذخ الت  ا  

لبماطن الع ج تام 

 والد ت را 

ذ لنننننننننننني جدنننننننننننن ل الت نننننننننننن ا   ل30/03/2020 ل01/11/2019

ائلكتموجننننننن  تعم ننننننن  الىبننننننن ق 

الع  نند  نن  تعنن ل ال نن عي الث جانني 

 ل 30/3/2020 ظ ماً تت رذخ

ت رذخ الت  ا  

لبماطن 

الطباي التخ   ل 

ال ط لي  

 واالخت  ص 

 ل06/02/2020 ل01/11/2019

 

 

 

ذ لنننننننننننني جدنننننننننننن ل الت نننننننننننن ا  

ائلكتموجننننننن  تعم ننننننن  الىبننننننن ق 

الع  نند  نن  تعنن ل ال نن عي الث جانني 

 ظ نننننننننننننننننننننننننماً تتننننننننننننننننننننننننن رذخ

 ل06/02/2020
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ل 15/03/2020 إعلج ال ت خنت رذخ 

الطباي التخ   ل 

ال ط لي  

 واالخت  ص 

ل 30/04/2020

لبماطن الع ج تام 

 والد ت را 

ذننتل ائعنننلج عنن   مذننني ط  نننح 

 طم   الىب ق الع  د 

 تا ت   ت رذخ 

 التدلع ل

ذ لنننني تنننن   التدلعنننن ل ت ل دنننن ل  ل09/05/2020 ل01/05/2020

لكتموجننننننن  تعم ننننننن  الىبننننننن ق ائ

  نند  نن  تعنن ل ال نن عي الث جانني الع

تتننننننننننننننننننننننننن رذخ ظ نننننننننننننننننننننننننماً 

 ل   09/05/2020

جت خن إعلج ت رذخ 

 التدلع ل

 نننمارال ل  ننني التدلعننن ل ج  خاننني  ل21/05/2020

  لل ىضو ام   تلي 

 

ت ننن   طننن  عننننا ائعنننلج طدرجننني تف صنننا  عنننن  البعثننن ل والتننن  عننن  جننن   ال ذ ج   عننن   

  https://apps.heac.gov.om الع  د طم   الىب ق  تع  ح

ب وووا البعثوووات ءووورارع اللوووروط ال ا وووة  للتقووودم ل ووو هنووووه الووووجارع للميووون الووورا بين تو

  عدمه.كون ا ستكون الفا ل في حصول م على ه ه البعثات من  بتمعن؛

علعننننـً  تنننن ج ععلانننني الفننننمز لبننننماطن الع ج ننننتام والنننند ت را  للع نننن الل    نننني سننننتك ج عنننن  

ل تكننن ج طننن   بننن  ل  ننني  مذننني ل  ننني طخت ننني تننن ل زارةذ عننندا التخ  ننن ل الطباننني   ننن 

 طخت ي    الع لس العع ج  للخت  ص ل الطبايا

ولع ذنند طنن  الععل طنن ل ذمجنن  الت اصنن  طننح طم نن  االت نن ق تنن ل زارة علنن  ر ننل ال نن ت  

 تنننننن  وا ننننننتىب  استف نننننن راتكل طنننننن  ال نننننن عي الث ط نننننني صننننننب   ً سوالننننننن    24340900 

  ال  عي الث جاي ظ ماًا

 .بالتوفيق للمين المتقدمينمن التمنيات 

 

 

https://apps.heac.gov.om/
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 ألسس والضوابط ملحق ا

عالن الصادر بالصحف المحلية حول بعثات البرنامج الوطني للدراسات العليا للعام لإلملحق 

 .م المتضمن األسس والضوابط ال ا ة ب  ه البعثات2020/2021األكاديمي 

 شروط التقديم لمرحلة الدكتوراه: 

 ال   ايا   ج ذك ج العتىدل ُعع جا -

 ع ط ا 45ععم العتىدل ع   ال ذ ذد  -

 ج تنننننتل طع للننننني الشننننن  لال ال ننننن تىي   ننننن  لة الع ج نننننتام   ننننن  لة البكننننن ل رذ     -

ال ننن لرة طننن  خننن ر  ال نننلط ي طننن   بننن  لاخنننمة العع للننني واالعتنننمال تننن زارة التعلنننال 

 الع ل ذ و ج ذتل تلعال   إلكتموجا ً    ال د ل ع د الت  ا ا

التعلنننال العننن ل  الخ صننني لاخننن  ال نننلط ي  ج تكننن ج الشننن  لال ال ننن لرة طننن  ط س ننن ل  -

طعتعننندة وط  ىننني طننن   بننن  العدذمذننني الع طننني لل  طعننن ل والكلاننن ل الخ صنننيذ و ج ذنننتل 

 إر  ق الت دذي ع د الت  ا ا

 ج ذكننننن ج العتىننننندل ئ ننننندد التخ  ننننن ل ا   لذعانننننيذ  ننننن  لً ئ ننننندد ال ظننننن خ   -

لخ صنننننننـي ا   لذعانننننننـي ت  ــنننننننـدد ط س ننننننن ل التعلانننننننـل الع لنننننننـ  اللك طانننننننـي  و ا

 ت ل لط ـــيا 

ذكنننننن ج العتىنننننندل ئ نننننندد التخ  نننننن ل التمت ذننننننيذ  نننننن  لً ئ نننننندد ال ظنننننن خ   ج  -

التمت ذننننني تننننن زارة التمتاننننني والتعلنننننال  و ت  ننننندد ط س ننننن ل التعلنننننال لوج ال ننننن طع  

 اللك طاي  و الخ صي ت ل لط يا 

 ج ذكننن ج العتىنننندل ئ نننندد التخ  ننن ل ا ط اننننيذ  نننن  لً ئ ننندد ال ظنننن خ  ت  نننندد  -

 ل ا ط اي اللك طاي ت ل لط يا الع س  
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 ال ذكننن ج العتىننندل و ننن  الت ننن ا    صنننلً علننن  تعثننني لراسننناي طننن  الننند ع ل ال ننن تىي  -

ل نننا البمجنن طنذ  و  ذنني تعثنني لراسنناي  و ط لنني طنن   ذنني ج نني لعم لنني النند ت را ذ و نن  

   ق  ب ل  ل    اتل إل    البعثيا

والع طبىننني علنننا ل    ننني  العلتلىنننا  ت لدراسننني علننن  الل ننن   الخننن صل  ذعكننن  للطننن -

اال نننتما  ل الع  نننلي  ننن  عننننا ائعنننلجس التىننندل للت ننن  س علننن  الل ننن ق للبعثنننيذ 

علننن   ج ذكننن ج التخ نننة وال  طعننني طننن   نننع  التخ  ننن ل وال  طعننن ل الععتعننندة 

للبمجننن طن ل ننننا العننن لذ والع نننت دال العم ىننني  دذثننني ائصننندار  ط ا ىننني رخننناس ال  ننندة 

شننننم  ل  ال الع نننن ععي اللك طاننننيذ وخطنننن   طنننن  للعنننن طلا  ت لىطنننن ي اللكنننن ط  وال

 عائي س   الى د الع طلي ل ام الع طلا  وللع طلا  ت لىط ي الخ ص ا

الع انندذ  طنن  خمذ نن  البكنن ل رذ   طعنن   ج نن ا لراسننت ل  نن    تىبنن   لبنن ل الطننل -

ل وتعك ننننن ا طننننن  الل ننننن ق علننننن   بننننن ق لدراسننننني 2019/2020العننننن ل ا  ننننن لذع  

العلعننن  طب  نننمة لوج الل ننن ق علننن  الع ج نننتاما  علننن  س جدنننماً لتفننن   ل  الننند ت را

 ج تكننننن ج الع س ننننني التعلاعاننننني  نننننع  الى خعننننني الععتعننننندة ل ننننننا البمجننننن طنذ وو ننننني 

ع طننن ًذ  25التخ  ننن ل واال نننتما  ل الععلننن  ع  ننن  و ال ذ ذننند ععنننم العتىننندل علننن  

 و ال ذك ج ط ظفـً        ط  الىط عا  الع ل  و الخ صا

 ل ا  لرجي علعاي سبي    له علا  ا  ال ذ  ز للعتىدل الت   س -

 لا2020/2021ذ ب تىدذل  ب ق  ام طشمو   دذث ائصدار للع ل ا   لذع   -

ذ نننب  ج ذكننن ج الىبننن ق العىننندل  بننن الً رسعانننـً  صننن لًرا طننن   بننن  ال  طعنننيذ علننن   ج  -

  ذنننننن م تنننننه الدرجننننني العلعاننننني والتخ نننننةذ  نننننمذطي  ج ذكننننن ج التخ نننننة طط تىننننن

للتخ نننة العننندر  تخطننن   التم ننناا طننن   بننن  ج ننني الععننن  والعننن ل ا  ننن لذع  لبننند  

الدراسنننيذ طنننح   نننم ع ننن اج تلنننث الننند ت را   ننن  الىبننن ق العم ننني ع ننند الت ننن ا ذ وإال 

 ذعتبم الطلب  ام ط ت ٍلا 
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ذ نننب الل ننن ق علننن   بننن ق  انننم طشنننمو   ننن  وا ننند طننن  التخ  ننن ل العطمو ننني  -

العختننن رة طننن   بننن  عنننن  الننن زارة  نننع   ننن  عننننا ائعنننلج وطننن  إ ننندد ال  طعننن ل 

لذ والعم ىنننني  سننننع ذع   نننن  عنننننا االعننننلج و بىًنننن  2019ت نننن ا    نننن       لعنننن ل 

للشننننمو  النننن ارلة  اننننهذ  ننننمذطي  ج تكنننن ج الدراسنننني ت لل نننني ائج لا ذننننيذ و نننن   نننن ق 

تبنننا  تعننند الل ننن ق علننن  البعثننني  ج الدراسننني سنننتك ج ت انننم الل ننني ائج لا ذنننيذ  ننن ج 

 راسي الل ي ط ع    ج  ا سب  اال زارة ل  تتلع  ل

وطننن  ط س ننني تعلاعاننني  طشنننمو ذذ نننب  ج ذت نننع  الطلنننب  بننن الً وا ننند  ىننن   انننم  -

 وا دة ط  الع س  ل العم ىي    عنا ائعلج وإال س ل ذعتبم الطلب طل اً ا

 ذ ب  ج ذك ج جد ل الدراسي و ي االجتد ل الكل ذ ول  ذىب  ت ام  ل ا -

العتم نننا   صننن  علننن   بننن ق  انننم طشنننمو ذ ولننن  ذ نننب  ج ذنننن م  ننن  الىبننن ق تننن ج  -

 ذىب  ت ام  ل ا

سننناتل إل ننن       لنننٍب ذت نننع  إر ننن ق  بننن ق طننن  ط س ننني تعلاعانننيذ واختاننن ر ط نننع   -

 ط س ي تعلاعاي  خمد    ال د ل ط  ذم للع س ي العدرجي ت لىب ق العم يا

لنننن  ذننننتل ال دننننم  نننن      بنننن ق ذت ننننع  لراسنننني ت عالانننني  بنننن  البنننند  تدراسنننني لرجنننني  -

 ت را  وساعتبم الطلب  ام ط ت ٍل لشمو  الت   س للبمج طناالد 

الت  ننند طننن  اختاننن ر المطننن  ال نننلاا للبمجننن طن العطلننن   والفئننني العطل تننني  انننث سننناتل  -

 استبع ل الطلب ل الت  ال ذ طبي علا   ا تما  ل ائعلجا

   ىنننن  PHDلنننن  ذعتنننند تنننن    بنننن ق لدرجنننني النننند ت را  طنننن  لننننل ذكنننن  و نننني جعنننن  الننننـ   -

EdD - سوووبيل المثوووال ولووويس الحصووور ) لععلننن  ع  ننن     نننيذ علننن للتخ  ننن ل ا

EngD –DBA  ،) ولنن  ذ دننم     لننب للدرجنني العلعانني العشنن ر إلا نن  طم نني تننه

  ب ق طخ ل  لع  ورل  عل ا 
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 شروط التقديم لمرحلة الماجستير:

 ال   ايا   ج ذك ج العتىدل ُعع جا -

 س يا 45 ال ذ ذد ععم العتىدل عل   -

الشنننن  لال ال نننن تىي   نننن  لة البكنننن ل رذ    ال نننن لرة طنننن  خنننن ر   ج تننننتل طع للنننني  -

ال ننننلط ي طنننن   بنننن  لاخننننمة العع للنننني واالعتننننمال تنننن زارة التعلننننال العنننن ل ذ و ج ذننننتل 

 تلعال   إلكتموجا ً    ال د ل ع د الت  ا     ط  ح طم   الىب ق الع  دا

خننن  ذ نننب  ج تكننن ج الشننن  لال ال ننن لرة طننن  ط س ننن ل التعلنننال العننن ل  الخ صننني لا -

ال نننلط ي طعتعننندة وط  ىننني طننن   بننن  العدذمذننني الع طننني لل  طعننن ل والكلاننن ل الخ صنننيذ 

 وذ ب إر  ق الت دذي ع د الت  ا     ط  ح طم   الىب ق الع  دا

ذكنننن ج العتىنننندل   نننند التخ  نننن ل التمت ذنننني  نننن  لً ئ نننندد ال ظنننن خ  التمت ذنننني  ج  -

اننننني  و الخ صننننني تننننن زارة التمتاننننني والتعلنننننال  و ت  ننننندد ط س ننننن ل التعلنننننال اللك ط

 ت ل لط يا 

 ج ذكنننن ج العتىنننندل   نننند التخ  نننن ل ا ط انننني  نننن  لً ئ نننندد ال ظنننن خ  ت  نننندد  -

 الع س  ل االط اي اللك طاي ت ل لط يا 

 ال ذكننن ج العتىننندل و ننن  الت ننن ا    صنننلً علننن  تعثننني لراسننناي طننن  الننند ع ل ال ننن تىي  -

 لننننني ل ننننننا البمجننننن طنذ  و    تعثننننني لراسننننناي  و ط لننننني طننننن     ج ننننني  خنننننمد لعم

 الع ج تامذ و     ق  ب ل  ل    تعتبم البعثي طل ايا

ذعكننن  للطلبننني العلتلىنننا  ت لدراسننني علننن  الل ننن   الخننن ص والع طبىننني علنننا ل جعانننح  -

اال نننتما  ل الع  نننلي  ننن  عننننا ائعنننلجس التىننندل للت ننن  س للل ننن ق علننن  البعثننني 

علننن   ج ذكننن ج التخ نننة وال  طعننني طننن   نننع  التخ  ننن ل وال  طعننن ل الععتعننندة 

بمجننن طن ل ننننا العننن لذ والع نننت دال العم ىننني  دذثننني ائصننندار  ط ا ىننني رخننناس ال  ننندة لل
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للعنننن طلا  ت لىطنننن ي اللكنننن ط  والشننننم  ل  ال الع نننن ععي اللك طاننننيذ وخطنننن   طنننن  

 عائي س   الى د الع طلي ل ام الع طلا  وللع طلا  ت لىط ي الخ ص ا

 ال ذلي للعتىدل الت   س ل ا  لرجي علعاي سبي    له علا  ا  -

 لا2020/2021ذ ب تىدذل  ب ق  ام طشمو   دذث ائصدار للع ل ا   لذع   -

ذ ننب  ج ذكنن ج الىبنن ق العىنندل  بنن الً رسننعا ً طنن   بنن  ال  طعننيذ ولنن  ذىبنن  الىبنن ق  نن   -

الطلننننب  صنننا ي تمذننند إلكتموجننن   و  انننم  لننن ذ و ننن   ننن ق تىننندذل  انننم  لننن  ذعتبنننم

 طل ا ًا

ذ نننب الل ننن ق علننن   بننن ق  انننم طشنننمو   ننن  وا ننند طننن  التخ  ننن ل العطمو ننني  -

 ننن  عننننا ائعنننلجذ وطننن  إ ننندد ال  طعننن ل العختننن رة طننن   بننن  عنننن  الننن زارة  نننع  

لذ والعم ىنننني  سننننع ذع   نننن  عنننننا ائعننننلج و بىًنننن  2019ت نننن ا    نننن       لعنننن ل 

ائج لا ذننننيذ و نننن   نننن ق للشننننمو  النننن ارلة  اننننهذ  ننننمذطي  ج تكنننن ج الدراسنننني ت لل نننني 

تبنننا  تعننند الل ننن ق علننن  البعثننني  ج الدراسننني سنننتك ج ت انننم الل ننني ائج لا ذنننيذ  ننن ج 

 ال زارة ل  تتلع  لراسي الل ي ط ع    ج  ا سب  ا

ذ ننننب  ج ذكنننن ج الىبنننن ق العىنننندل  بنننن الً رسننننعا ً صنننن لًرا طنننن   بنننن  ال  طعننننيذ علنننن   ج  -

لتخ نننننة ططننننن تي ذنننننن م تنننننه الدرجننننني العلعاننننني والتخ نننننةذ  نننننمذطي  ج ذكننننن ج ا

للتخ نننة العننندر  تخطننن   التم ننناا طننن   بننن  ج ننني الععننن  والعننن ل ا  ننن لذع  لبننند  

 الدراسيذ وإال ذعتبم الطلب  ام ط ت ٍلا

وطننن  ط س ننني تعلاعاننني  ذ انننم طشنننمو  ذ نننب  ج ذت نننع  الطلنننب  بننن الً وا ننند  ىننن  -

 وا دة ط  الع س  ل العم ىي    عنا ائعلج وإال س ل ذعتبم الطلب طل اً ا

ج ذنننن م  ننن  الىبننن ق تننن ج العتم نننا   صننن  علننن   بننن ق  انننم طشنننمو ذ ولننن  ذ نننب   -

 ذىب  ت ام  ل ا

 ذ ب  ج ذك ج جد ل الدراسي و ي االجتد ل الكل ذ ول  ذىب  ت ام  ل ا -
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سننناتل إل ننن       لنننٍب ذت نننع  إر ننن ق  بننن ق طننن  ط س ننني تعلاعانننيذ واختاننن ر ط نننع   -

  لىب ق العم ياط س ي تعلاعاي  خمد    ال د ل ط  ذم للع س ي العدرجي ت

لنننن  ذننننتل ال دننننم  نننن      بنننن ق ذت ننننع  لراسنننني ت عالانننني  بنننن  البنننند  تدراسنننني لرجنننني  -

 الع ج تامذ وساعتبم الطلب  ام ط ت ٍل لشمو  الت   س للبمج طنا

ذ نننب إر ننن ق جعانننح  شننن ل الننندرج ل  ننن   ننن ق  ننن ج العتىننندل   صننن  علننن  لرجننني  -

و نننن   نننن ق عنننندل النننندتل ل ال نننن طع   والً وطنننن   ننننل واصنننن  لراسننننته للبكنننن ل رذ  ذ 

إر ننن ق  شننن ل الننندرج ل للننندرجتا  العلعاتنننا  طعنننـً س ذعتبنننم الطلنننب  انننم ط نننت ٍل 

 ال تما  ل البمج طنا 

الت  ننند طننن  اختاننن ر المطننن  ال نننلاا للبمجننن طن العطلننن   والفئننني العطل تننني  انننث سننناتل  -

 استبع ل الطلب ل الت  ال ت طبي علا   ا تما  ل ائعلجا

 :الل ادع الت صصية(-)الزمالةشروط التقديم للت صصات الطبية 

 ال   ايا   ج ذك ج العتىدل عع جا -

 س يا 45 ال ذ ذد ععم العتىدل عل   -

طع للننني الشننن  لال ا   لذعاننني ال ننن تىي ال ننن لرة طننن  خننن ر  ال نننلط ي طننن   بننن  لاخنننمة  -

العع للننني واالعتنننمال تننن زارة التعلنننال العننن ل ذ وذ نننب تلعال ننن  إلكتموجاننن ً  ننن  ال دننن ل 

 ع د الت  ا ا

تكننن ج الشننن  لال ال ننن لرة طننن  ط س ننن ل التعلنننال العننن ل  الخ صننني لاخننن  ال نننلط ي   ج -

طعتعننندة وط  ىننني طننن   بننن  العدذمذننني الع طننني لل  طعننن ل والكلاننن ل الخ صنننيذ و ج ذنننتل 

 إر  ق الت دذي ع د الت  ا ا

 ج ذكنننن ج العتىنننندل  نننن  لً ئ نننندد ال ظنننن خ  الطبانننني ت  ــننننـدد الع س نننن ل الطبانننني  -

 اللك طاي ت ل لط ـــيا
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 ج ذكننن ج العتىننندل   ننند التخ  ننن ل الطباننني الع ننن عدة  ننن  لً ئ ننندد ال ظننن خ   ننن   -

 ال الع ننن ق ت  ننندد الع تشنننفا ل العمجعاننني  و العع عننند ال نننلاي لعننندة ال تىننن  عننن  

 س تا ا  

 ال ذكننن ج العتىننندل و ننن  الت ننن ا    صنننلً علننن  تعثننني لراسننناي طننن  الننند ع ل ال ننن تىي  -

 راساي ط     ج يا ل نا البمج طنذ  و    تعثي  و ط لي ل

 ج ذكننن ج العتىننندل   صنننلً علننن   بننن ق  انننم طشنننمو    ننند التخ  ننن ل العطمو ننني  -

 ننن  عننننا ائعنننلج ع ننند الت ننن ا ذ وتلعالنننه  ننن  جدننن ل طم ننن  الىبننن ق الع  ننند ع ننند 

 الت  ا ا

ذ نننب تلعاننن  خطننن   عننندل طع جعننني للت ننن  س علننن  عنننن  البعثننن ل صننن لر طننن  رخننناس  -

 نن  عنننا ائعننلج  نن  جدنن ل الت نن ا  تعم نن   ال  نندة و نني طنن  عنن  طشنن ر إلاننه ال ىننـً 

 الىب ق الع  د ع د الت  ا ا

الت  نند طنن  اختانن ر المطنن  ال ننلاا للبمجنن طن العطلنن   والفئنني العطل تننيس  اننث سنناتل  -

 استبع ل الطلب ل الت  ال ت طبي علا   ا تما  ل ائعلجا

 شروط المفاضلة:

 رة عننننن  عننننندل العى عننننند  ننننن   ننننن ق زذننننن لة عننننندل العتىننننندطا  الع نننننت  ا  للشنننننمو  العنننننن 

العخ  ننني لكننن  تخ نننةس  ننن ج ا ول ذننني تكننن ج و ىنننـً  للععننن ذام الت لاننني ط تععنننيذ وعلننن  

 ج ذتفننن ول الثىننن  ال ننن ع  لكننن  طعاننن ر تل نننب  ععاتنننهذ وذ نننم  التعبانننم ع نننه ت  نننبي طئ ذننني 

طننن  ط عننن ي الععننن ذام ا رتعننني الننن ارل   معننن   اعننن  تعننندذ وتكننن ج العف  نننلي تل نننب الىاعننني 

 ت  ذل   علا   العتم ا ت  ً  عل  ط  ذل : ائجع لاي ال
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 ج تكننننن ج  نننننع    خعننننني ال  طعننننن ل  أوالً: ترتيوووووب اللامعوووووة المقبوووووول ب وووووا المترشووووو :

ل والع صننن  ت لدراسننني ت ننن  والععلننن  ع  ننن  2019العختننن رة  ننن  ت ننن ا    ننن       لعننن ل 

% طنننن  الىاعنننني ائجع لاننننيذ 50طنننن   بنننن  النننن زارةذ وذكنننن ج الثىنننن  النننن زج  ل نننننا الععانننن ر 

وتتفنن ول  اعنني العف  ننلي ل نننا الععانن ر و نني تمتاننب ال  طعنني العىبنن ق ت نن  العتم ننا  ننع  

 لا 2019  خعي ال  طع ل العخت رة    ت  ا           لع ل 

لت ننننن ا   ثانيووووواً: مسوووووتوا اللامعوووووة المت ووووورآل من وووووا المترشووووو  وفقوووووا   ووووور م هووووول

% طننن  الىاعنننني 15النننن زج  ل ننننا الععانننن ر تلانننث ذكنننن ج الثىننن   ل2019  ننن       لعنننن ل 

و نن   نن ق عنندل وجنن ل ال  طعنني طنن   ننع    خعنني  .ائجع لانني للعف  ننلي العشنن ر إلا نن   عننل 

لا   جننننه سنننن ل ت نننن   تىاعنننني 2019ال  طعنننن ل العختنننن رة  نننن  ت نننن ا    نننن       لعنننن ل 

  صفم  ول  تلت ب    الىاعي ائجع لاي الت  ذل   علا   العتم ا للت   سا

  ننن  علا ننن  العتم نننا و ننني جدننن ل ال ىننن    المعووودل التراكموووي   ووور شووو ادع جامعيوووةثالثووواً: 

 نن  ا جدعنني التعلاعاننني ا خننمدذ تلاننث ذكنن ج الثىنن  النن زج  ل ننننا  طنن  ذع لل نن التما عانني  و 

و ننن   ننن ق   .% طننن  الىاعننني ائجع لاننني ل  نننبي العف  نننلي العشننن ر إلا ننن   عنننل 20ال ننن ت  

والعكتعننن  لك  ننني الننندرج ل العلعاننني الل صننن  علا ننن  عننندل إر ننن ق  شننن  الننندرج ل المسنننع  

العتىنندل   جننه سنن ل ذ نن   تىاعنني  صننفم  ولنن  ذلت ننب  نن  الىاعنني ائجع لانني التنن  ذل نن  

 علا   العتم ا للت   سا

% طنننن  الىاعنننني 15تلاننننث ذكنننن ج الثىنننن  النننن زج  ل نننننا الععانننن ر رابعوووواً: ال بوووورع العمليووووة  

ر نن ق الخبننمة الععلانني المسننعاي إ نن   نن ق عنندل و . ائجع لانني للعف  ننلي العشنن ر إلا نن   عننل 

طننن  ال  ننني الععتعننندة لننننل    جنننه سننن ل ت ننن   تىاعننني  صنننفم  ولننن  تلت نننب  ننن  الىاعننني 

 ائجع لاي الت  ذل   علا   العتم ا للت   سا
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 المستندات المطلوبة:

ت ئ نننننن  ي إلنننننن  الشننننننمو  ادجفنننننني الننننننن م  نننننن  التىنننننندل للت نننننن ا  لعم لتنننننن  النننننند ت را  

 الع ت دال الت لاي:والع ج تامس عل  العتىدل للبعثي ت  ام 

 

المستندات المطلوبة للمتقدم لم هل 

 هالدكتورا

المستندات المطلوبة للمتقدم لم هل 

 الماجستير

 بنننننننن ق  اننننننننم طشننننننننمو   نننننننندذث  -

ائصنننننننندار   نننننننند التخ  نننننننن ل 

العطمو نني  نن  عنننا ائعننلج وو ىنن ً 

لى خعنني ال  طعنن ل العختنن رة طنن   بنن  

عننننننن  النننننن زارة  ننننننع  ت نننننن ا  

لذ النننن ارلة 2019  نننن       لعنننن ل 

  سع ذع  طم ي عنا االعلجا

صنننن رة طنننن  جنننن از ال ننننفم سنننن ر   -

 العفع قا

 ننننن  لة البكننننن ل رذ   طم ىنننننـً  ت ننننن   -

 . ش  الدرج ل العكتع 

 نننننن  لة الع ج ننننننتام طم ىننننننـً  ت نننننن   -

 .الدرج ل العكتع  ش  

طع للننننني العننننن علل ال ننننن لرة طننننن   -

خننننن ر  ال نننننلط ي طننننن   بننننن  لاخنننننمة 

 بنننننننن ق  اننننننننم طشننننننننمو   نننننننندذث  -

ائصنننننننندار   نننننننند التخ  نننننننن ل 

العطمو نننننني  نننننن  عنننننننا ائعننننننلجذ 

وو ىنننن ً لى خعنننني ال  طعنننن ل العختنننن رة 

طنننننن   بنننننن  عننننننن  النننننن زارة  ننننننع  

لذ 2019ت نننن ا    نننن       لعنننن ل 

الننننننن ارلة  سنننننننع ذع  طم ننننننني عننننننننا 

 ائعلجا

صننن رة طننن  جننن از ال نننفم سننن ر    -

 العفع قا

 .    لة الدتل ل الع ل -

 نننن  لة النننندتل ل ا  نننن لذع  إج وجنننند  -

طم ىنننننننـً  ت ننننننن   شننننننن  الننننننندرج ل 

 العكتع ا
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العع للنننننننني واالعتننننننننمال تنننننننن زارة 

 التعلال الع ل ا 

إر نننن ق الت نننندذي علنننن  الشنننن  لال  -

ال ننننن لرة طننننن  ط س ننننن ل التعلنننننال 

العنن ل  الخ صنني لاخنن  ال ننلط ي طنن  

 بننننن  العدذمذننننني الع طننننني لل  طعننننن ل 

 والكلا ل الخ صيا

العتىننننندل ذععننننن   ننننن   ننننن   ننننن ق  ج  -

الىطنننن ي اللكنننن ط  والشننننم  ل  ال 

الع نننن ععي اللك طاننننيس علاننننه تىنننندذل 

خطننن   عننندل طع جعننني للت ننن  س علننن  

البعثننننننن لذ صننننننن لر طننننننن  رخننننننناس 

ال  نننننننندةا علنننننننن  سننننننننبا  العثنننننننن ق 

الننننمخاس الت فاننننن   علنننن  - النننن زذم

 ج ذكنننننن ج  نننننندذث ائصنننننندار  نننننن  

و نننن  الت نننن ا  وذننننن م  اننننه العنننن ل 

 ا   لذع  للبعثيا

العتىنندل ال ذععنن س علاننه   نن   نن ق  ج -

تىننننندذل خطننننن   طننننن  عائننننني سننننن   

الىننن د الع طلننني ذفاننند ت جنننه ال ذععننن ذ 

علننننن   ج ذكننننن ج  ننننندذث ائصننننندار 

    و   الت  ا ا

 ننننن  لة البكننننن ل رذ   طم ىنننننـً  ت ننننن   -

  ش  الدرج ل العكتع ا

طع للنننننننننننني  نننننننننننن  لة النننننننننننندتل ل  و  -

البكننن ل رذ   ال ننن لرة طننن  خننن ر  

ال ننننلط ي طنننن   بنننن  لاخننننمة العع للنننني 

عتنننننننننمال تننننننننن زارة التعلنننننننننال واال

 الع ل ا

إر نننن ق الت نننندذي علنننن  الشنننن  لال  -

ال ننننن لرة طننننن  ط س ننننن ل التعلنننننال 

العنن ل  الخ صنني لاخنن  ال ننلط ي طنن  

 بننننن  العدذمذننننني الع طننننني لل  طعننننن ل 

 والكلا ل الخ صيا

 ننننن   ننننن ق  ج العتىننننندل ذععننننن   ننننن   -

الىطنننن ي اللكنننن ط  والشننننم  ل  ال 

الع نننن ععي اللك طاننننيس علاننننه تىنننندذل 

عننني للت ننن  س علننن  خطننن   عننندل طع ج

البعثننننننن لذ صننننننن لر طننننننن  رخننننننناس 

ال  نننننننندةا علنننننننن  سننننننننبا  العثنننننننن ق 

الننننمخاس الت فاننننن   علنننن  - النننن زذم

 ج ذكنننننن ج  نننننندذث ائصنننننندار  نننننن  

و نننن  الت نننن ا  وذننننن م  اننننه العنننن ل 

 ا   لذع  للبعثيا



13 
 

 ننننن   ننننن ق  ج العتىننننندل ذععننننن   ننننن   -

الىطننننننن ي الخننننننن صس علانننننننه تىننننننندذل 

خطننننن   طننننن  عائننننني سننننن   الىننننن د 

الع طلنني ذفانند ت جننه ذععنن   نن  الىطنن ي 

ة الخننن صذ طبا نننـً  تنننه سننن  ال الخبنننم

الععلانننننني علنننننن   ج ذكنننننن ج  نننننندذث 

 ائصدار    و   الت  ا ا

ذم نننننني العتم ننننننا سننننننامته الناتانننننني  -

وذلنننندل طنننن  خلل نننن  طكنننن ج الععنننن  

  .والخبمال الععلاي

 ننننن   ننننن ق  ج العتىننننندل ذععننننن   ننننن   -

الىطنننن ي اللكنننن ط  والشننننم  ل  ال 

الع نننن ععي اللك طاننننيس علاننننه تىنننندذل 

خطننن   طننن  ج ننني ععلنننه طبا نننـً  تنننه 

ذ علنننن   ج سنننن  ال الخبننننمة الععلانننني

ذكنننن ج  نننندذث ائصنننندار  نننن  و نننن  

 الت  ا ا

 ننن   ننن ق اج العتىننندل ععننن   ننن    ننند  -

الىطنننننننن عا   العنننننننن ل او الخنننننننن ص  

واجتىننن  طننن  تنننا  الىطننن عا  اج ذىننندل 

طنننن  ذثبنننن  خبمتننننه الععلانننني ال نننن تىي 

طنننن  ال  نننن ل المسننننعاي   نننن   نننن ق 

 نن   نن ق  ج العتىنندل ال ذععنن س علاننه  -

تىننننندذل خطننننن   طننننن  عائننننني سننننن   

الىننن د الع طلننني ذفاننند ت جنننه ال ذععننن ذ 

كننننن ج  ننننندذث ائصننننندار علننننن   ج ذ

    و   الت  ا ا

 ننننن   ننننن ق  ج العتىننننندل ذععننننن   ننننن   -

الىطننننننن ي الخننننننن صس علانننننننه تىننننننندذل 

خطننننن   طننننن  عائننننني سننننن   الىننننن د 

الع طلنني ذفانند ت جننه ذععنن   نن  الىطنن ي 

الخننن ص طبا نننـً  تنننه سننن  ال الخبنننمة 

الععلانننننيذ علننننن   ج ذكننننن ج  ننننندذث 

 ائصدار    و   الت  ا ا

ذم ننننني العتم نننننا سنننننامته الناتانننننيذ  -

خلل نننن  طكنننن ج الععنننن   وذلنننندل طنننن 

   .والخبمال الععلاي

 ننننن   ننننن ق  ج العتىننننندل ذععننننن   ننننن   -

الىطنننن ي اللكنننن ط  والشننننم  ل  ال 

الع نننن ععي اللك طاننننيس علاننننه تىنننندذل 

خطننن   طننن  ج ننني ععلنننهذ طبا نننـً  تنننه 

علنننن   ج  سنننن  ال الخبننننمة الععلاننننيذ

ذكنننن ج  نننندذث ائصنننندار  نننن  و نننن  

 الت  ا ا
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ععلننننه  نننن  الىطنننن ي الخنننن ص تىنننندذل 

خطنننن   طنننن  سنننن   الىنننن د الع طلنننني 

الىطنننن ي  اطنننن   نننن   نننن ق ععلننننه  نننن 

العنن ل تىنندذل خطنن   طنن  ج نني ععلننه 

 ذفاد خبمته ال  تىي 

 

   ننن ق  ج العتىننندل ععننن   ننن    ننند  ننن -

 العنننننننن ل او الخنننننننن ص  الىطنننننننن عا  

واجتىننن  طننن  تنننا  الىطننن عا  اج ذىننندل 

طنننن  ذثبنننن  خبمتننننه الععلانننني ال نننن تىي 

طنننن  ال  نننن ل المسننننعاي   نننن   نننن ق 

ععلننننه  نننن  الىطنننن ي الخنننن ص تىنننندذل 

خطنننن   طنننن  سنننن   الىنننن د الع طلنننني 

اطنننن   نننن   نننن ق ععلننننه  نننن  الىطنننن ي 

العنن ل تىنندذل خطنن   طنن  ج نني ععلننه 

 ذفاد خبمته ال  تىي 

 

 

لووووكل تنوووووه الوووووجارع إلووووى ضوووورورع مراعوووواع الدءووووة عنوووود تحميوووول الوثووووا ق إلكترونيوووواً وب 

 في اللوانب ا تية:  اص

علنننن   ال ذت نننن وز   ننننل                                       تلعانننن  الع ننننت دال ت ننننا ي  •

   اKB 512   طل  ع   

تلعاننن   ننن  و اىننني  ننن  العكننن ج العخ نننة ل ننن ذ علعننن  ت جنننه لننن  ذ دنننم     لنننب تنننل  •

 ننن   انننم ا طننن    العخ  ننني ل ننن  تع  نننح الىبننن ق الع  ننند وسننناعتبم  و  خىنننهتلعاننن  

 الطلب طل اًّ ا 

 ت  ام البا ج ل ال لالي ع  طىدل الطلب وط علته الدراساي وخبماته الععلايا   •

 

(PDF) غري ال فقط  
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 مالحظات م مة: 

ا  العنننن طلا   نننن  الىطنننن ي اللكنننن ط  والشننننم  ل  ال الع نننن ععي علنننن  جعاننننح العتىنننندط ا1

اللك طاننننيس تىنننندذل خطنننن   عنننندل طع جعنننني للت نننن  س علنننن  البعثنننن لذ صنننن لر طنننن  رخنننناس 

ال  ننندة   علننن  سنننلطي ت لع س ننني التننن  ذععننن  ت ننن  العتىننندل علننن  سنننبا  العثننن ق ولننناس 

صننندار النننمخاس الت فانننن   علننن   ج ذكننن ج  ننندذث ائ -ا طنننا  العننن ل  -الننن زذم -الل نننم 

 ننن  و ننن  الت ننن ا ذ وذنننن م  انننه الع عننن  والتخ نننة العنننمال لراسنننتهذ علننن   ج ذكننن ج 

طط تىنننـً  للتخ نننة العننندر  تننن لىب ق والعننن ل ا  ننن لذع  للبعثنننيذ ولننن  ذعتننند ت انننم  لننن س 

   لتخ ذ  ت لت  اح ط  ط  وق آخم  و  ام ا

   ىنننن  PHDلنننن  ذعتنننند تنننن    بنننن ق لدرجنننني النننند ت را  طنننن  لننننل ذكنننن  و نننني جعنننن  الننننـ   ا2

تخ  ننن ل الععلننن  ع  ننن     ننني ولننن  ذ دنننم     لنننب للدرجننني العلعاننني العشننن ر إلا ننن  ولل

 - EdDطم نني تننه  بنن ق طخنن ل  لعنن  ورل  عننل  علنن  سننبا  العثنن ق ولنناس الل ننم  

DBA – EngD ا  

الننننن  تىننننمر الل  نننني المخا نننناي ئلارة البمجنننن طن النننن     للدراسنننن ل -ذلتنننن ل العبتعننننث  ا3

ت ننندال    ننني العبننن لف التننن  صنننم   لنننهذ وتتننن ل  ال  ننندة  -العلاننن  إج ننن   تعثتنننه الدراسننناي

التننن  ذععننن  ت ننن  وت لت  ننناي طنننح لاخنننمة الشننن وج الع لاننني ت نننن  الننن زارة اسنننتملال العبننن لف 

 دتاي: العش ر إلا   و ل     الل الل ا

 إ ا لل ذ ت ل     و تعض الشمو  اللزل ت ا مع  ئذف ل   بىـً  ل نا ائعلجا -

 إ ا  ب   جه  س   لع تععه  و ل   ه  و للك طتها -

نننن  إجما ات نننن  عنننن  الع اعانننند التنننن  تلنننندلع   - إ ا تخلنننن  عنننن  البعثنننني الدراسنننناي  و  جا

 ال زارةا

 للجت    ط  الدراسياإ ا  خفي    لراسته  و ت  وز العدة الكلاي العلدلة  -
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إ ا  ننن ل تت اانننم التخ نننة الدراسننن   و ال  طعننني  و تلننند الدراسننني لوج ط ا ىننني ط نننبىي  -

 ط   ب  الل  ي العخت يا

     سب    خمد تىمع  الل  ي المخا اي ئلارة البمج طن ت تدع  إج    البعثيا    -

جىننننة   نننن   نننن ق ورول    خطنننن   نننن   مذىنننني تلعانننن  ال  نننن خي العشنننن ر إلا نننن   عننننل   و ا4

الع نننت دال العطل تننني والعلعلننني ت ل دننن لس  ننن ج الننن زارة لننن  تتلعننن  ط ننن ولاي  لننن ذ ولننن  

ذنننتل الت اصننن  طنننح  صنننل   العل ننني السنننتكع ق  لبننن ت لذ وتعتبنننم تلننن  الطلبننن ل  انننم 

 ط ت  ايا 

علنننن  جعاننننح العتىنننندطا  تلعانننن  الع ننننت دال العطل تنننني  نننن  الخ جنننن ل العخ  نننني ل نننن س  ا5

عم نننن  الىبنننن ق الع  نننند لنننن  ذننننتعك  طنننن  التعننننمل علنننن   اننننث  ج  ال دنننن ل ائلكتموجنننن  ل

ال  ننن خي التننن  لنننل ذنننتل تلعال ننن   ننن  الخ جننن ل العخ  ننني ل ننن  وتننننل  ذت نننا لل دننن ل تننن ج 

 الطلب  ام طكتع  وساتل استبع ل  تلى خا  ول  ذدخ     ل  ي الفمزا

 ال ذكننمر العتم ننا  لبننه   ثننم طنن  تخ ننةذ و نن   نن ق  نندول  لنن  سنناتل إل نن   تلنن   ا6

   خاـً  ول  ذتل ال ع ح للعتم ا ت لدخ ق للع    يا الطلب ل ج

طماعننن ة العتىننندطا  للعننندة ال ط اننني العطل تننني لعع للننني طننن علت ل الدراسننناي ال ننن لرة طننن   ا7

 ط   ب  لاخمة العع للي واالعتمال ت زارة التعلال الع ل اخ ر  ال لط ي 

ب   طف جئننني لننن  ذنننتل ال دنننم  ننن      لنننب لت جاننن  الدراسننني إال  ننن    ننناي اللننندول و سننن ا8

خ رجنني عنن  إرالة العبتعننث طننح تىنندذل  للنني وتىنن رذم وو نن خي تثبنن  عننن  ا سننب   وت ذنند 

 لنننب الت جاننن ذ علعننن ً تننن ج الل  ننني العخت ننني سنننتى ل تدراسننني الطلنننب طننن  جعانننح ج ا انننه 

 واتخ   الىمار الع  سب تش جها

  جننن  لننن  ذنننتل ال دنننم  ننن      لنننب تعدذننند للبعثننني الدراسننناي  و ت اانننم التخ نننة  ذًننن   ا9

 ا سب  ا

 ل  ذتل ال دم        لب ت اام لبلد الدراسي  ذً    ج  ا سب  ا ا10
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سنناتل ال دننم  نن   لبننن ل ت ااننم ال  طعنني  نن   ننن ق   نن ق العتم ننا العىبنن ق للبعثننني  ا11

علنننن   بنننن ق طنننن  ج طعنننني  خننننمد  ال ت نننن ا   نننن  الع ع عنننني ا علنننن   نننن   ال تلنننند 

ت نننن  وذننننتل تىنننندذل  لننننب الدراسنننني علنننن   ج ذلتنننن ل تنننن فس التخ ننننة والفتننننمة العىبنننن ق 

 الت اام  ب  طب  مة الدراسي     لت  ال  طعتا ا

ذعتبننننم التم نننناا  نننن  البعثنننني طل انننن ً إ ا  بنننن  طخ لفتننننه للشننننمو  النننن ارلة  نننن  عنننننا  ا12

 ائعلج  و  لل  العتىدل تبا ج ل  ام صلاليا  

ذشنننتم  علننن  جعانننح العتىننندطا  الل ننن ق علننن   بننن ق  انننم طشنننمو  للع عننن  العتىننندل  ا13

علاعاننننيذ تكنننن ج  ننننع  ال  طعنننن ل العختنننن رة طنننن   بنننن  النننن زارة و ىننننـً  لننننه تع س نننني ت

 لا  2019لت  ا           لع ل 

ذ نننب   نننم العننندة ال ط اننني العلننندلة للدراسننني تخطننن   الىبننن قذ طبا نننـً  تنننه تننن رذخ تننند   ا14

 البمج طن الدراس  وج  ذته و ي ا جدعي الععع ق ت      تلد الدراسيا 

خ  ننن ل الطباننني العتننن وجا  الننننذ  تبلنننف طننندة ذ نننتلي  لبننني الننند ت را  و لبننني الت ا15

لراسنننننت ل  نننننلل سننننن  ال  ننننن عل  والع نننننطلبا   سنننننمعل طع نننننل إلننننن  تلننننند الدراسننننني 

ط نننن رذ  الت  ننننامال وتنننننا م ال ننننفم الدورذنننني للنننن و  و ل نننني طنننن   والل ذ وذ ننننمل 

 % ط  طخ ة الط لب الش م   علوة زوجايا 25ل ل 

ثننن ل خنننلق ال ننن  ال الع  ننناي ال ذلننني للل صننن  علننن  تعثننني لراسننناي  نننع  عنننن  البع .16

وطنن   نننل تنننل  طع ننن     سنننبب طننن  ا سننب  س الننندخ ق للت ننن  س طنننمة  خنننمد  نننع  عننننا 

 البمج طنا 

ذ ننننب إر نننن ق  بنننن ق  اننننم طشننننمو  رسننننع  و نننندذث ائصنننندار للعنننن ل ا  نننن لذع   ا17

 ل ول  ذعتد ت ام  ل ا2020/2021
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الدراسننني ت طكننن ج الطلبننني الدارسنننا  علننن  جفىنننت ل الخ صننني والع تدعنننا  علننن  طى عننند  ا18

التىننندل ل نننن  البعثننن ل  نننمذطي اجطبننن ق    ننني الشنننمو  وال ننن ات  الععلننن  ع  ننن  وتىننندذل 

    ي الع ت دال العطل تي و ي ط    م    عن  ائعلجا

 ننن   ننن ق  ننن ج العتىننندل علننن  طى عننند الدراسننني    ننن    تنننمة الت ننن ا  ذ نننب علانننه تىننندذل  ا19

اننند ت سنننتعمارذي  اننند   بننن ق طننن  ال  طعننني العىاننند ت ننن  طشنننف ع  تخطننن   طننن  ال  طعننني ذف

و جننننه طننننن زاق علننننن  طى عنننند الدراسننننني طشنننننف ع     تخطننننن   طنننن  ج ننننني الععننننن   ننننندذث 

ائصنننندار  نننن   نننن ق  ج العتىنننندل ذععنننن  و لنننن  و نننني اال ننننتما  ل العدرجنننني  نننن  عنننننا 

 ائعلجا

ذبننننند  صنننننمل طخ  ننننن ل البعثننننني الدراسننننناي اتتنننننداً  طننننن  تننننن رذخ إعنننننلج ال تننننن خن  ا20

لبعثنننيذ ولننن  ذنننتل صنننمل    تع ذ ننن ل لعننن  للع نننت  ا  والننننذ  و نننح علنننا ل االختاننن ر ل

 تد وا لراست ل و  ط ا تد ح طب لف طى ت  التل   ل ت لدراسي  ب  الت رذخ العش ر إلاها  

 

 تنويه

 بننن ق الطلنننب طننن   بننن  الننن زارة ال ذعتبنننم   ننن ق العتم نننا علننن  البعثنننيس وسننناعم عبنننم 

طم لننني تننند اي طننن   بننن  العخت نننا  تننن ل زارةا و ننن    لننني الت  ننند طننن  اسنننتاف   الشنننمو  

العلنننندلة والل نننن ق علنننن  البعثننننيس سنننناتل إتننننلن طنننن  و ننننح علننننا ل االختانننن ر عنننن   مذنننني 

  ننندذ وطننن   ننني الننن زارة إل ننن      المسننن خ  ال  ننناي الى نننامة طننن   بننن  طم ننن  الىبننن ق الع

 لننب تعنند  لنن  إ ا تبننا  طخ لفتننه للشننمو  النن ارل   معنن   نن  عنننا ائعننلج وط عنن    جنن  

ا سنننب  ا علعننن ً تننن ج علننن  جعانننح العتىننندطا  طع للننني جعانننح طننن علت ل الدراسننناي طننن   بننن  

لاخننننمة العع للنننني واالعتننننمال تنننن ل زارةذ و نننن   نننن ق ات ننننا عنننندل طع للنننني    ط عنننن  طنننن  

 ل  اعتبم ت  ال ل طل اً  تشك  تلى خ ا    ط علت 
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ولع ذنند طنن  الععل طنن ل ذمجنن  الت اصنن  طننح طم نن  االت نن ق تنن ل زارة علنن  ر ننل ال نن ت  

  والنننننن  سا نننننتىب  االستف ننننن رال طننننن  ال ننننن عي الث ط ننننني صنننننب   ً و تننننن  24340900 

  ال  عي الث جاي ظ ماًا
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 لدراسات العليا وتوزيع المقاعدلللبرنامج الوطني  المعتمدةالتخصصات 

  م2120/ 2020كاديميللعام ال  

 للبرنامج المعتمدةإجمالي العداد 

 

  LIST OF APPROVED AREAS OF STUDY FOR THE NATIONAL 

POSTGRADUATE PROGRAMME  

ACADEMIC YEAR 2020/2021   
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Master -ماجستير PhD -دكتوراه
 Medical -تخصصات طبية

Specialties  

54 96 50 
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 التخصصات في مجاالت علوم الشرطة والمن / المجاالت العسكرية

 والعسكري  بالقطاع األمنيويشترط أن يكون المتقدم يعمل 

LAW ENFORCEMENT AND POLICE SCIENCES  

 Omani nationals who aim to compete should apply for one of the following programmers must already 

work as a Law Enforcement Officer in a Government Organization 

 

     

  

مسمى التخصص باللغة  رمز البرنامج
 العربية

مسمى التخصص باللغة 
 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

- MS112 فحص السموم والمخدرات 

Substance Abuse 

Studies/ Addiction 

Studies (specialize in 

learning how to 

identify, manage and 

treat individuals who 

are drug-impaired/ 

have addictive 

behaviors)   

- 1 

- MS107  تحري مسببات الحرائق 

Fire Scene 

Investigation 

(specialize in 

Investigation or 

Analysis of Fires)   

- 1 

 2 - الملموع
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 التخصصات في مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية 
NATURAL, PHYSICAL AND LIFE SCIENCES 

  

مسمى التخصص  رمز البرنامج
 باللغة العربية

 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية
 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

- MS1900 اإلحصاء التطبيقي Applied Statistics - 1 

PH1901 MS1901 
األحياء الجزئية وعلم 

 البروتينات

Molecular Biology and/or 

Protein Science or Protein 

Structure 

1 1 

- MS1902 
تحليل الجينات 

 والطفرات

Genetics and/or Genomics 

(specialize in genetic 

analysis/testing and/or 

genomics of diseases/genetic 

disorders caused by gene 

mutations) 

- 1 

- MS1903  علوم الطاقة 
Renewable or Sustainable 

Energy  
- 2 

- MS1904  الموارد الطبيعية Natural Resources - 1 

PH1905 MS1905 
األحياء البشرية وبحوث 

 السرطان

 Human Biology and Cancer 

Research  
1 2 

- MS1908 التقنية الحيوية Biotechnology - 1 

PH408 MS408 إدارة الكوارث الطبيعية Natural Disaster 

Management 
1 1 

PH1909 MS1909 
علم الوراثة الجزيئية 

 المناعية/
Molecular Genetics/ 

Immunogenetics 
1 2 

 12 4 الملموع
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  التخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات

INFORMATION TECHNOLOGY 

مسمى التخصص باللغة  رمز البرنامج
 العربية

 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية
 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراة

- MS219 الذكاء االصطناعي  Artificial Intelligence - 1 

- MS222 
 البياناتتحليل وإدارة  

 الضخمة
Big Data Analysis and 

Management  
- 1 

- MS223  السرعة الفائقةحوسبة High Performance 

Computing 
- 1 

- MS117  تحليل البيانات للذكاء

 )ذكاء األعمال( اإللكتروني

Data Analysis for Business 

Intelligence 
- 1 

- MS1113  النشر اإللكتروني 

Digital Journalism and 

Publishing (specialize in 

electronic publishing) 

- 1 

- MS224 األمن السحابي Cyber Security - 1 

 6 - الملموع

 

  

file:///C:/Users/ali.HEAC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Copy%20of%20قائمة%20التخصصات%20باللغة%20العربية%20والإنجليزية.xlsx#Sheet1!_Toc207876251
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 التخصصات في المجاالت الهندسية والتقنيات ذات الصلة

ENGINEERING AND RELATED TECHNOLOGIES 

مسمى التخصص  رمز البرنامج
 باللغة العربية

مسمى التخصص باللغة 
 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

- MS725 هندسة الشواطئ Coastal Engineering  - 1 

- MS727 
هندسة المعدات 

 الطبية 

 Medical Device 

Engineering    (specialize 

in  the development and 

quality control of 

medical devices) 

- 1 

-  MS736 
الهندسة الحيوية 

 الطبية
Biomedical Engineering - 1 

- MS728 هندسة التعدين 

 

Mining Engineering 

 

- 1 

- MS729 تصميم الحدائق 
Landscape Design/ 

Architecture 
- 1 

- MS730 هندسة التآكل Corrosion Engineering - 1 

- MS731 
هندسة الطرق 

 والمرور

Transport and Traffic 

Engineering  
- 1 

- MS733  هندسة إنشاءات

 الجسور

Structural and Bridge 

Engineering 
- 1 

PH734 MS734 هندسة معمارية 

Architectural 
Engineering 

 

1 1 

- MS704 هندسة ميكانيكية 

Mechanical 
Engineering 

 

 

- 1 



25 
 

 

 

 التخصصات في مجال الزراعة والبيئة والدراسات ذات الصلة 
AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND RELATED AREAS  

 

 

 

 

- MS735 هندسة كيميائية 

Chemical Engineering 
 

 
- 1 

 11 1 الملموع

مسمى التخصص باللغة  رمز البرنامج
 العربية

مسمى التخصص باللغة 
 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة
 

 ماجستير دكتوراة

- MS517 حياء المائيةتربية األ 
Aquaculture and 

Fisheries (specialize 

in fish farming) 

- 1 

- MS520 تاج نباتيإن 
Plant Breeding & 

Production 
- 1 

PH522 MS522 تاج حيواني إن 
Animal Husbandry 

(Breeding)  
1 1 

- MS516 إدارة الحياة البرية 
 Wildlife 

Management & 

Conservation  

- 1 

- MS523 السياسات والقوانين البيئية 

 

Environmental 

Policy and 

Regulation 

 

- 1 

 5 1 الملموع
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التربويةالتخصصات في المجاالت   
EDUCATION 

مسمى التخصص  رمز البرنامج
 باللغة العربية

 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية
 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

PH1415 -  علم النفس التربوي  Educational Psychology  1 - 

- MS1418  إعالم تربوي 

 Educational Media Studies 

(specialize in communication 

with the public or third 

parties about Education) 

- 1 

- MS1421 
طرق تدريس مناهج و 

 العلوم 

Curricula and Methods of 

Teaching Science (specialize 

in pedagogy of science 

teaching methods & 

techniques) 

- 1 

- MS1425  
طرق تدريس مناهج و 

 الرياضيات 

Curricula and Methods of 

Teaching Mathematics 

(specialize in pedagogy of 

Mathematics teaching 

methods & techniques) 

- 1 

- MS1422 
صعوبات التعلم 

 للرياضيات 

Inclusive Education 

(specialize in   enhancing the 

learning experience of those 

with learning difficulties in 

mathematics or dyscalculia) 

- 1 

- MS1424 
طرق تدريس مناهج و 

 الفنون التشكيلية 
  Curricula and Methods of 

Teaching Fine Arts 
- 1 

PH1417 - 
دراسات القياس 
 والتقويم التربوي 

Educational evaluation and 

Assessment studies 
1 - 
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Applicants who aim to competitively apply for a scholarship in one of the following areas of study, must already 

work as ‘educationalists’ in a Government or Private Educational Institution or in ministry of education  

 

  التخصصات في مجال اإلدارة والمعامالت التجارية

  MANAGEMENT, FINANCE AND BUSINESS 
 

PH1426 MS1426 
تكنولوجيا التعليم 

 والتعلم

Instructional and learning 

technology 

 

1 1 

- MS1427 

الدراسات التربوية في 
مجال الطالب 

 الموهوبين

 studies in educational of  

gifted students 

- 1 

 7 3 الملموع

مسمى التخصص باللغة  رمز البرنامج
 العربية

مسمى التخصص باللغة 
 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراة

PH2000 MS2000 المالي  داالقتصا    Financial Economics  1 1 

- MS2002 إدارة المخاطر المالية 
Financial Risk 

Management 
- 2 

- MS2012 الدراس ل اال ت  لذي Economic Studies - 2 

- MS2013  التللا  الع ل Financial Analyses  1 

- MS2010  الت  ذي الدول International Marketing - 1 

- MS2011     الت  ذي ال ا Tourism Marketing  - 1 

PH2007 MS2007 
 واإلدارة السياحية التخطيط

 المستدامة 

Sustainable Tourism 

Management and 

Planning  
1 1 

- MS929 
/ إلارة  التخطا  المذ   

 الفع لا ل المذ  اي 

Sport Management /  

Sport Event 

Management 

- 1 
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PH2014 MS2014    التخطا  االستماتا

 للعش رذح الكبمد  

Strategic Planning (for 

major projects) 
1 1 

- MS1507 ا ت  ل الع ارل الطباعاي 
Natural Resources 

Economics  
- 1 

- MS2015 الدراس ل ائ ت ارذي Actuarial science - 1 

- MS2016  ا ط ج االجتع ع Social Security  1 

- MS2017  رذ لة ا عع ق  للارس    
   Entrepreneurship 

Studies   
- 1 

PH2008 MS2008 
إدارة التدريب والتأهيل 

 واإلدارة المؤسسية 

Workforce Education 

and Development  

(Leadership Studies) 

1 2 

 17 4 الملموع



29 
 

 والسرة التخصصات في مجال المجتمع والثقافة

SOCIAL SCIENCES 

مسمى التخصص باللغة  رمز البرنامج
 العربية

 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية
 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

- MS816 علم اآلثار Archaeology - 1 

PH872 - 

 تاريخ

)التاريخ العماني من القرن 

السادس الى القرن التاسع 

بعد الميالد في مجال 

دراسات الوثائق 

والمخطوطات العمانية 

السياسية والعسكرية او 

الدراسات االجتماعية 

 والثقافية(

History 

(Omani history from the 6th to 

the 9thcentury AD in the area of 

political and military or Social 

and Cultural studies through the 

Documents and manuscripts) 

2 - 

- MS803 القانون الدولي الجنائي International Criminal Law - 1 

PH804 - 

 قانون الملكية الفكرية

 
Intellectual Property Law 1 - 

- MS805  قانون براءة االختراع Patent Law - 1 

- MS819 القانون اإلداري Administrative Law - 1 

- MS830  دراسات مكافحة الفساد  Anti-Corruption Studies   - 1 

- MS831  الديموغرافية االجتماعية Social Demography  - 1 

- MS832 دراسات التوحد Studies  Autism   - 1 

PH833 MS833 
دراسات تأهيل ذوي 

 اإلعاقة

Habilitation Disability 

Studies (specialize in 

supporting people with 

disabilities to attain, keep or 

improve skills for daily living) 

1 1 

- MS834 الدراسات السلوكية  Behavioral Studies     - 1 

file:///C:/Users/ali.HEAC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Copy%20of%20قائمة%20التخصصات%20باللغة%20العربية%20والإنجليزية.xlsx#Sheet1!_Toc207876568
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- MS835 عالج النطق Speech & Language Therapy  - 1 

PH840 MS840 رعاية الطفولة المبكرة Early Childhood Education 

(specialize in child education)   
1 1 

- MS870 العالقات الدولية International Relations  - 1 

- MS871 علم نفس Psychology - 1 

- MS1404 التوجيه المهني Vocational Guidance - 1 

 14 5 الملموع
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 ACADEMIC PROGRAMS الكاديمية:التخصصات في المجاالت 

 بإحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة بالسلطنة ًـّاأكاديمي ويشترط أن يكون المتقدم يعمل

 في الكليات والجامعات الحكومية والخاصة داخل السلطنة( ـًاأكاديمي)بمعنى أن يكون المتقدم يعمل 

ACADEMIC PROGRAMS: Applicants, who aim to competitively apply for one of the following programs, must 

already be employed as higher education lecturers at one of the Government or private Higher Education 

Institutions in the Sultanate. 

 

 المجالرمز 
 باللغة اإلنجليزية المجال باللغة العربية المجال

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

PH1100 MS1100 
 اإلدارة والتجارة
 Management and Business 4 2 واالعمال 

PH1101 - التربية Education 4 - 

PH1102 - الثقافة والمجتمع Society and Culture 5 - 

PH1103 MS1103 
الزراعة والبيئة والعلوم 

 المرتبطة بها

Agriculture, Environment and 

Related Studies 
2 2 

PH1104 MS1104 العلوم الصحة Health Sciences and 

Technologies 
4 6 

PH1105 - العلوم الطبيعية والفيزيائية Natural and Physical Sciences 5 - 

PH1106 - العمارة واإلنشاء Architecture and 

Building/Construction 
2 - 

PH1107 MS1107 الفنون اإلبداعية Creative Arts 1 4 

PH1108 - 
الهندسة والتكنولوجيا 

 المرتبطة بها
Engineering and Related 

Technologies 
4 - 

PH1109 - تكنولوجيا المعلومات Information Sciences and 

Technology 
5 - 

 14 36 الملموع
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 التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة

MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP   

 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية مسمى التخصص باللغة العربية رمز البرنامج

RE034 FE034  التخدير Anesthesia  

RE027 FE027 الكيمياء الحيوية Biochemistry  

RE013 FE013 جراحة القلب Cardiac Surgery  

RE032 FE032 الجلد Dermatology 

RE019 FE019  طب الطوارئ Emergency Medicine  

RE005 FE005  وحنجرة  ذنأأنف و ENT 

RE022 FE022 سرة طب ال Family Medicine  

RE001 FE001  جراحة عامة General Medicine  

RE042 FE042  باثولوجيا الدم Hematopathology  

RE043 FE043 التشريح Histopathology  

RE031 FE031  الطب الباطني Internal Medicine  

RE015 FE015 عصابعلم ال Neurology 
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 التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة

MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية  مسمى التخصص باللغة العربية رمز البرنامج

   زمالة اختصاص

RE002 FE002 عصاب جراحة ال Neurosurgery  

RE014 FE014 أمراض النساء والوالدة OBGYN 

(Obstetrics and Gynecology) 

RE007 FE007 جراحة الوجه والفكين 
OMFS   

(Oral and Maxillofacial 

Surgery) 

RE006 FE006  طب العيون Ophthalmology  

RE004 FE004 جراحة العظام Orthopedics 

RE020 FE020 طب الطفال Pediatrics 

RE009 FE009 الجراحة التجميلية Plastic and Reconstructive 

Surgery 

RE044 FE044 الطب النفسي Psychiatry 

RE045 FE045 العالج االشعاعي Radiation Oncology 

RE033 FE033 شعةال Radiology 

RE003 FE003 جراحة المسالك البولية Urologic Surgery 

RE046 FE046 طب الورام Medical Oncology 

RE047 FE047  وعية الدمويةجراحة ال Vascular Surgery 

RE041 FE041 سنانجراحة ال Dental Surgery 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL3f-k2uzVAhVRLVAKHXKbCxMQFgg_MAE&url=http%3A%2F%2Fen.bab.la%2Fdictionary%2Fenglish-arabic%2Fophthalmology&usg=AFQjCNGjdy8juWhN6_0iW5T0NPl7HMBQ4A
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 المجاالت الطبية المساعدةالتخصصات في 

ALLIED HEALTH SCIENCES 

  

  بالسلطنةأو المعاهد الصحية  بأحد المستشفيات المرجعيةويشترط أن يكون المتقدم يعمل 

Applicants, who aim to competitive apply for one of the following programs, must be employed at one of the 

Reference Hospitals or at one of the Medical Institutions in the Sultanate. 

 

 

 

مسمى التخصص باللغة  رمز البرنامج
 العربية

مسمى التخصص باللغة 
 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- MAH331 ائ لا اك   التعمذض

 العتىدل 

Advanced Nursing 

Practices 
- 2 

- MAH332  ائ لا اكايال ادلي Clinical Pharmacy - 1 

-  MAH333 
  

 ال ادلي ائ ع عاي 

 

 Radio pharmacy and 

PET Radiochemistry 

 

- 1 

 MAH334  تد ي الخلذ Flow Cytometry - 1 

 MAH335 
التشخاة واللع ذي ط  

 ائ ع ي
Diagnostic and 

Radiation Protection 

- 1 

 MAH336 علل ا لوذي 
Pharmacology 

- 1 

  MAH337 
طماض ا  لراس ل

 ال ت خاي
  Epidemiology  
Studies   

- 1 

 الملموع
- 8 

https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/courses/clinical-exercise-physiology-dtfcph6/
https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/courses/clinical-exercise-physiology-dtfcph6/


POSITION IN 

SHANGHAI ARWU 

LEAGUE TABLE 

2019

STUDY 

DESTINATION UNIVERSITY NAME 

1 USA Harvard University

2 USA Stanford University

3 UK University of Cambridge

4 USA Massachusetts Institute of Technology (MIT)

5 USA University of California, Berkeley

6 USA Princeton University

7 UK University of Oxford

8 USA Columbia University

9 USA California Institute of Technology

10 USA University of Chicago

11 USA  University of California, Los Angeles

11 USA Yale University

13 USA Cornell University

14 USA University of Washington

15 UK University College London

16 USA Johns Hopkins University

17 USA University of Pennsylvania

18 USA University of California, San Diego

19 SWITZERLAND Swiss Federal Institute of Technology Zurich

20 USA University of California, San Francisco

20 USA University of Michigan-Ann Arbor

22 USA Washington University in St. Louis

23 UK Imperial College London

 Universities approved for the National Postgraduate Scholarship program: academic year 2020/21



24 CANADA University of Toronto

25 JAPAN The University of Tokyo

26 DENMARK University of Copenhagen

27 USA University of Wisconsin - Madison

28 USA Duke University

29 USA Northwestern University

30 USA New York University

31 UK The University of Edinburgh

32 JAPAN Kyoto University

33 UK The University of Manchester

33 USA University of North Carolina at Chapel Hill

35 USA Rockefeller University

35 CANADA University of British Columbia

37 FRANCE University of Paris-Sud (Paris 11)

38 SWEDEN Karolinska Institute

38 USA University of Colorado at Boulder

38 USA University of Illinois at Urbana-Champaign

41 AUSTRALIA The University of Melbourne

41 USA University of Minnesota, Twin Cities

44 FRANCE Sorbonne University

45 USA The University of Texas at Austin

46 USA University of Maryland, College Park

47 GERMANY Heidelberg University

48 USA University of California, Santa Barbara

49 USA The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas

49 NETHERLANDS Utrecht University

51 UK King's College London

52 GERMANY University of Munich

54 AUSTRALIA The University of Queensland

55 USA University of Southern California

55 USA Vanderbilt University

57 GERMANY Technical University Munich



58 SWITZERLAND University of Geneva

59 NORWAY University of Oslo

60 DENMARK Aarhus University

61 SWITZERLAND University of Zurich

62 SWEDEN Uppsala University

63 FINLAND University of Helsinki

64 UK University of Bristol

65 NETHERLANDS University of Groningen

66 BELGIUM Ghent University

67 SINGAPORE National University of Singapore

68 NETHERLANDS Erasmus University Rotterdam

68 USA The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center

70 GERMANY University of Bonn

72 USA Purdue University - West Lafayette

73 AUSTRALIA Monash University

73 SINGAPORE Nanyang Technological University

73 SWEDEN Stockholm University

76 USA Boston University

76 AUSTRALIA The Australian National University

78 SWITZERLAND Swiss Federal Institute of Technology Lausanne

79 FRANCE Ecole Normale Superieure - Paris

80 USA University of California, Irvine

80 AUSTRALIA University of Sydney

82 NETHERLANDS Leiden University

84 USA Brown University

85 BELGIUM KU Leuven

87 SWITZERLAND University of Basel

89 USA University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus

90 CANADA McGill University

90 CANADA McMaster University

90 JAPAN Nagoya University

90 USA University of California, Davis



94 AUSTRALIA The University of New South Wales

95 USA Carnegie Mellon University

95 USA Rice University

95 USA University of Florida

98 USA Pennsylvania State University - University Park

99 AUSTRALIA The University of Western Australia

100 USA The Ohio State University - Columbus

101-150 FRANCE Aix Marseille University

101-150 USA Arizona State University

101-150 USA Baylor College of Medicine

101-150 UK Cardiff University

101-150 USA Case Western Reserve University

101-150 USA Emory University

101-150 USA Georgia Institute of Technology

101-150 USA Icahn School of Medicine at Mount Sinai

101-150 USA Indiana University Bloomington

101-150 SWEDEN Lund University

101-150 USA Mayo Medical School

101-150 USA Michigan State University

101-150 NORWAY Norwegian University of Science and Technology - NTNU

101-150 NETHERLANDS Radboud University Nijmegen

101-150 USA Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick

101-150 DENMARK Technical University of Denmark

101-150 AUSTRALIA The University of Adelaide

101-150 UK The University of Sheffield

101-150 JAPAN Tohoku University

101-150 JAPAN Tokyo Institute of Technology

101-150 FRANCE Université Grenoble Alpes

101-150 CANADA University of Alberta

101-150 NETHERLANDS University of Amsterdam

101-150 USA University of Arizona

101-150 SWITZERLAND University of Bern



101-150 UK University of Birmingham

101-150 USA University of California, Santa Cruz

101-150 GERMANY University of Frankfurt

101-150 GERMANY University of Freiburg

101-150 GERMANY University of Goettingen

101-150 UK University of Leeds

101-150 UK University of Liverpool

101-150 UK University of Nottingham

101-150 UK University of Southampton

101-150 FRANCE University of Strasbourg

101-150 USA University of Utah

101-150 UK University of Warwick

101-150 FRANCE University Paris Diderot - Paris 7

101-150 NETHERLANDS VU University Amsterdam

151-200 BELGIUM Catholic University of Louvain

151-200 NETHERLANDS Delft University of Technology

151-200 JAPAN Hokkaido University

151-200 UK London School of Economics and Political Science

151-200 JAPAN Osaka University

151-200 UK Queen Mary University of London

151-200 ITALY Sapienza University of Rome

151-200 USA Texas A&M University

151-200 CANADA The University of Calgary

151-200 UK The University of Glasgow

151-200 IRELAND Trinity College Dublin

151-200 USA Tufts University

151-200 BELGIUM Université libre de Bruxelles (ULB)

151-200 SPAIN University of Barcelona

151-200 USA University of California, Riverside

151-200 GERMANY University of Cologne

151-200 UK University of Exeter

151-200 SWEDEN University of Gothenburg



151-200 SWITZERLAND University of Lausanne

151-200 PORTUGAL University of Lisbon

151-200 USA University of Massachusetts Amherst

151-200 USA University of Massachusetts Medical School - Worcester

151-200 ITALY University of Milan

151-200 USA University of Missouri - Columbia

151-200 FRANCE University of Montpellier

151-200 CANADA University of Montreal

151-200 GERMANY University of Muenster

151-200 CANADA University of Ottawa

151-200 FRANCE University of Paris Descartes (Paris 5)

151-200 ITALY University of Pisa

151-200 USA University of Rochester

151-200 UK University of Sussex

151-200 GERMANY University of Tuebingen

151-200 AUSTRIA University of Vienna

151-200 USA University of Virginia

151-200 NETHERLANDS University of Wageningen

151-200 CANADA University of Waterloo

201-300 DENMARK Aalborg University

201-300 SPAIN Autonomous University of Barcelona

201-300 FRANCE Claude Bernard University Lyon 1

201-300 USA Colorado State University

201-300 SPAIN Complutense University of Madrid

201-300 AUSTRALIA Curtin University

201-300 CANADA Dalhousie University

201-300 AUSTRALIA Deakin University

201-300 UK Durham University

201-300 USA Florida State University

201-300 USA George Mason University

201-300 USA Iowa State University

201-300 AUSTRALIA James Cook University



201-300 GERMANY Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

201-300 SWEDEN KTH Royal Institute of Technology

201-300 JAPAN Kyushu University

201-300 CANADA Laval University

201-300 UK London School of Hygiene & Tropical Medicine

201-300 NETHERLANDS Maastricht University

201-300 AUSTRALIA Macquarie University

201-300 AUSTRIA Medical University of Vienna

201-300 UK Newcastle University

201-300 USA North Carolina State University - Raleigh

201-300 USA Northeastern University (Boston)

201-300 USA Oregon Health and Science University

201-300 USA Oregon State University

201-300 FRANCE Paul Sabatier University (Toulouse 3)

201-300 ITALY Polytechnic Institute of Milan

201-300 GERMANY RWTH Aachen University

201-300 USA Stony Brook University

201-300 USA The George Washington University

201-300 NEW ZEALAND The University of Auckland

201-300 USA The University of Georgia

201-300 USA The University of Texas Health Science Center at Houston

201-300 GERMANY TU Dresden

201-300 UK University of Aberdeen

201-300 USA University of Alabama at Birmingham

201-300 BELGIUM University of Antwerp

201-300 ITALY University of Bologna

201-300 FRANCE University of Bordeaux

201-300 SOUTH AFRICA University of Cape Town

201-300 USA University of Connecticut

201-300 USA University of Delaware

201-300 GERMANY University of Duesseldorf

201-300 UK University of East Anglia



201-300 GERMANY University of Erlangen-Nuremberg

201-300 ITALY University of Florence

201-300 SPAIN University of Granada

201-300 GERMANY University of Hamburg

201-300 USA University of Hawaii at Manoa

201-300 USA University of Houston

201-300 USA University of Illinois at Chicago

201-300 AUSTRIA University of Innsbruck

201-300 USA University of Iowa

201-300 USA University of Kansas

201-300 GERMANY University of Kiel

201-300 GERMANY University of Leipzig

201-300 BELGIUM University of Liege

201-300 GERMANY University of Mainz

201-300 USA University of Maryland, Baltimore

201-300 USA University of Miami

201-300 USA University of Nebraska - Lincoln

201-300 ITALY University of Padua

201-300 USA University of South Florida

201-300 AUSTRALIA University of Tasmania

201-300 AUSTRALIA University of Technology Sydney

201-300 USA University of Tennessee - Knoxville

201-300 SOUTH AFRICA University of the Witwatersrand

201-300 FRANCE University of Toulouse 1

201-300 JAPAN University of Tsukuba

201-300 ITALY University of Turin

201-300 GERMANY University of Ulm

201-300 SPAIN University of Valencia

201-300 AUSTRALIA University of Wollongong

201-300 GERMANY University of Wuerzburg

201-300 USA Virginia Commonwealth University

201-300 USA Virginia Polytechnic Institute and State University



201-300 BELGIUM Vrije Universiteit Brussel (VUB)

201-300 CANADA Western University

201-300 USA Yeshiva University

301-400 FINLAND Aalto University

301-400 SPAIN Autonomous University of Madrid

301-400 USA Brandeis University

301-400 SWEDEN Chalmers University of Technology

301-400 USA Dartmouth College

301-400 USA Drexel University

301-400 FRANCE Ecole Normale Superieure - Lyon

301-400 FRANCE Ecole Polytechnique

301-400 NETHERLANDS Eindhoven University of Technology

301-400 FRANCE ESPCI ParisTech

301-400 USA Georgetown University

301-400 AUSTRALIA Griffith University

301-400 GERMANY Hannover Medical School

301-400 USA Indiana University-Purdue University at Indianapolis

301-400 POLAND Jagiellonian University

301-400 USA Kansas State University

301-400 JAPAN Keio University

301-400 AUSTRALIA La Trobe University

301-400 UK Lancaster University

301-400 SWEDEN Linkoping University

301-400 USA Louisiana State University - Baton Rouge

301-400 GREECE National and Kapodistrian University of Athens

301-400 FRANCE Paris Dauphine University (Paris 9)

301-400 SPAIN Pompeu Fabra University

301-400 CANADA Queen's University

301-400 UK Queen's University Belfast

301-400 AUSTRALIA Queensland University of Technology

301-400 USA Rensselaer Polytechnic Institute

301-400 AUSTRALIA RMIT University



301-400 CANADA Simon Fraser University

301-400 SWEDEN Swedish University of Agricultural Sciences

301-400 AUSTRALIA Swinburne University of Technology

301-400 GERMANY Technical University of Berlin

301-400 USA Temple University

301-400 UK The University of Dundee

301-400 USA The University of New Mexico - Albuquerque

301-400 UK The University of Reading

301-400 USA The University of Texas at Dallas

301-400 USA The University of Texas Health Science Center at San Antonio

301-400 USA University at Buffalo, the State University of New York

301-400 IRELAND University College Dublin

301-400 NORWAY University of Bergen

301-400 GERMANY University of Bochum

301-400 USA University of Central Florida

301-400 USA University of Cincinnati

301-400 USA University of Colorado at Denver

301-400 GERMANY University of Duisburg-Essen

301-400 CANADA University of Guelph

301-400 GERMANY University of Jena

301-400 USA University of Kentucky

301-400 UK University of Leicester

301-400 FRANCE University of Lille

301-400 FRANCE University of Lorraine

301-400 CANADA University of Manitoba

301-400 ITALY University of Naples Federico II

301-400 USA University of Notre Dame

301-400 USA University of Oregon

301-400 NEW ZEALAND University of Otago

301-400 FINLAND University of Oulu

301-400 ITALY University of Pavia

301-400 PORTUGAL University of Porto



301-400 CANADA University of Saskatchewan

301-400 USA University of South Carolina - Columbia

301-400 DENMARK University of Southern Denmark

301-400 UK University of St Andrews

301-400 GERMANY University of Stuttgart

301-400 UK University of Surrey

301-400 FINLAND University of Turku

301-400 USA University of Vermont

301-400 CANADA University of Victoria

301-400 AUSTRALIA University of Western Sydney

301-400 UK University of York

301-400 NEW ZEALAND Victoria University of Wellington

301-400 AUSTRIA Vienna University of Technology

301-400 USA Washington State University

401-500 GREECE Aristotle University of Thessaloniki

401-500 USA Boston College

401-500 USA Brigham Young University

401-500 ITALY Catholic University of the Sacred Heart

401-500 JAPAN Chiba University

401-500 USA City University of New York City College

401-500 USA Clemson University

401-500 USA CUNY Graduate School and University Center

401-500 AUSTRALIA Flinders University

401-500 USA Florida International University

401-500 JAPAN Kobe University

401-500 AUSTRIA Medical University of Innsbruck

401-500 USA Medical University of South Carolina

401-500 FRANCE MINES ParisTech

401-500 PORTUGAL New University of Lisbon

401-500 JAPAN Okayama University

401-500 SPAIN Polytechnic University of Valencia

401-500 USA Saint Louis University



401-500 ITALY Scuola Normale Superiore - Pisa

401-500 SOUTH AFRICA Stellenbosch University

401-500 SWEDEN Stockholm School of Economics

401-500 UK Swansea University

401-500 AUSTRALIA The University of Newcastle, Australia

401-500 USA Thomas Jefferson University

401-500 JAPAN Tokyo University of Science

401-500 USA Tulane University

401-500 SWEDEN Umea University

401-500 USA University at Albany (State University of New York)

401-500 IRELAND University College Cork

401-500 UK University of Bath

401-500 USA University of California, Merced

401-500 NEW ZEALAND University of Canterbury

401-500 FINLAND University of Eastern Finland

401-500 SWITZERLAND University of Fribourg

401-500 ITALY University of Genoa

401-500 AUSTRIA University of Graz

401-500 GERMANY University of Halle-Wittenberg

401-500 GERMANY University of Konstanz

401-500 SOUTH AFRICA University of KwaZulu-Natal

401-500 ITALY University of Milan - Bicocca

401-500 PORTUGAL University of Minho

401-500 USA University of Montana - Missoula

401-500 USA University of North Texas

401-500 USA University of Oklahoma - Norman

401-500 SPAIN University of Oviedo

401-500 ITALY University of Perugia

401-500 GERMANY University of Potsdam

401-500 SOUTH AFRICA University of Pretoria

401-500 SPAIN University of Seville

401-500 SPAIN University of the Balearic Islands



401-500 SPAIN University of the Basque Country

401-500 ITALY University of Trento

401-500 NETHERLANDS University of Twente

401-500 FRANCE University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

401-500 POLAND University of Warsaw

401-500 USA University of Wisconsin - Milwaukee

401-500 USA University of Wyoming

401-500 SPAIN University of Zaragoza

401-500 USA Utah State University

401-500 USA Wake Forest University

401-500 USA Wayne State University

401-500 USA West Virginia University


