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مدرسة هندية في  15هناك . كان التعاون حتى اآلن ممتاًزا. الهند حريصة على العمل مع قطر في مجال التعليم

باإلضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تبدأ جامعة . 2021قطر ومن المتوقع افتتاح ثالث مدارس جديدة في عام 

 .سافيتريباي فول بوني الجديدة عملياتها في قطر بحلول نهاية هذا العام

في هذا الصدد ، تود السفارة الهندية أن تطلعكم على أحدث إصدار من تصنيفات الجامعات العالمية حسب 

 .2021كواكواريلي سيموندس لعام 

تأسست  .العالي حول العالم كواكواريلي سيموندس هي شركة بريطانية متخصصة في تحليل مؤسسات التعليم

 .من طرف نونزيو كواكواريلي 1990الشركة عام 

 

دلهي المرتبة  - IIT، و  49المرتبة ( B-IIT)بومباي  -وفقًا للقائمة الجديدة ، احتل المعهد الهندي للتكنولوجيا 

تليها  101بة كراخبور على المرت -IITعالوة على ذلك ، حصلت . ،  94مدراس  في المرتبة  – IIT، و  54

IISc  103بنقلور في المرتبة  ،IIT-  كانبور ، وIIT-  على التوالي 170و  107روكري  في المرتبة. 

 

دلهي -IITحققت . للكيمياء 93لعلوم المواد وفي المرتبة  78بنغالور في المرتبة ( IISc)المعهد الهندي للعلوم 

، وعلوم ( 2020في عام  49الى  54بتقدم  من  مرتبة ) مرتبة في الهندسة الكهربائية واإللكترونية 100أعلى 

 (.79)، والهندسة الميكانيكية ( 70)الكمبيوتر احتلت 

وصلت . شركة في برامج األعمال واإلدارة 100احمد باد أيًضا من بين أفضل -IIMبنغالور و  -IIMتعد 

البترول واألنثروبولوجيا على  جامعة في هندسة 100جامعة آنا وجامعة جواهر الل نهرو أيًضا إلى أفضل 

 .التوالي

 

في المركز  -جامعة عالميًا في القانون  100من بين الجامعات الخاصة ، جامعة جيندال أيضا من بين احسن 

في تصنيفات الصيدلة وعلم العقاقير ، وحصل على مكان ( BITS)دخل معهد بيرال للتكنولوجيا والعلوم . 76

ودراسات األعمال ( 500-451نطاق )ت أيًضا في تصنيفات الرياضيات كما دخل. 200-151في النطاق 

 (.500-451نطاق )واإلدارة 

 

، وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي للصيدلة ( 150-101)دخلت جامعة حمدارد تصنيفات الصيدلة وعلم العقاقير 

 (.نطاق 300-251)، ومعهد فيلور للتكنولوجيا للهندسة الكهربائية واإللكترونية ( 200-151)وعلم العقاقير 

 

من واجبنا إبالغ صناع القرار في قطر بالتقدم الذي تحرزه الهند في مجال التعليم وحول المؤسسات الهندية 

يادة جيدًا حرص الق نحن ندرك. البارزة التي حققت تقدًما جيدًا هذا العام في تصنيفات جامعة كيو إس العالمية

 .القطرية على الترحيب بالمؤسسات ذات المستوى العالمي في قطر والترويج ألفضل الممارسات التعليمية فقط

الهند حريصة بنفس القدر على الحفاظ على جودة التعليم وثبت ذلك من خالل أحدث تصنيفات كواكواريلي 

 .سيموندس 


