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الجامعة  من خالل موقع المكتب الدولي والعالقات الخارجيةيعلن  .1
التعريفية عن توافر اإللكتروني، والمذكرات الداخلية، والمطويات والنشرات 

( وفتح باب التقدم لها، + Erasmusراسموس بلس )يمنح الحراك األكاديمي إ
بحيث يحتوي الموقع اإللكتروني على تفاصيل المنح المتوافرة في كل 
جامعة شريكة، من ناحية التخصصات، والمدد المتاحة، والحّد األدنى 

قدم لكل جامعة، لمستوى اللغة المطلوب، وكذلك الموعد النهائي للت
 والمخصصات الشهرية، والّحد االقصى للمساهمة في تذكرة السفر.

وفق المواعيد  المكتب الدولي والعالقات الخارجيةتم تقديم الطلبات لدى ي .2
اتفاقية تعلم لطلبة التبادل الطالبي نموذج وفق  المعلنة لكل جامعة

رقم  (ماجستير /)بكالوريوس المغادرين إلى المؤسسات األكاديمية الشريكة
(F220.) 

ال يقبل الطلب إن لم يكن الطالب محققًا لمستوى اللغة المطلوب في  .3
 Commonالجامعة المستضيفة، حسب اإلطار األوروبي المشترك للغات

European Framework for Languages والذي يجب أن ُيثبت من خالل ،
هيئات، مثل: المجلس نتائج امتحانات رسمية لتحديد مستوى اللغة تعقدها 

الثقافي البريطاني، وامديست بالنسبة للغة اإلنجليزية، والمراكز والمعاهد 
الثقافية بالنسبة للغات األخرى، مثل: المعهد الفرنسي للغة الفرنسية، 

 Danteللغة اإلسبانية، والمركز الثقافي اإليطالي  Instituto Cervantesو

Aligieri  الثقافي األلماني للغة اإليطالية، والمركزGoethe Institut   للغة
 األلمانية.
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 :يأتييرفق طلبة البكالوريوس والماجستير بالطلب ما  .4
 .إثبات مستوى اللغة 
 .كشف عالمات حتى تاريخه 

  قائمة بالمواد التي يرغب الطالب في دراستها في كل جامعة
عما  ، بحيث ال تقلوالمواد المكافئة لها في الجامعةيتقدم لها، 

( ساعات 6( ساعة معتمدة لطلبة البكالوريوس و)12يعادل )
 معتمدة لطلبة الماجستير في الفصل الواحد.

ممن تنطبق عليه الشروط يسمح للطالب بالتقدم إلى الجامعات  .5
 المطلوبة.

عد انقضاء الموعد النهائي للتقدم بطلبات لكل جامعة ُمستضيفة، ب .6
امل التحويل لطلبة البكالوريوس ُيعتمد المعدل التراكمي مضروبًا بمع

 .المعمول بها في الجامعة والماجستير المبين في التعليمات

يتم اختيار الطلبة وفق ترتيبهم في جداول المفاضلة لكل جامعة،  .7
 وحسب األعداد المتاحة في االتفاقية الثنائية.

في حال استحقاق الطالب للترشيح ألكثر من جامعة في الوقت نفسه،  .8
 طالب لتحديد الجامعة التي يرغب في الترشح لها.ُيخير ال

إذا سبق وأن ُرشح الطالب لمنحة في إحدى الجامعات المستضيفة  .9
ووافق عليها، فإنه ال ينظر في ترشيحه لجامعات أخرى إال إذا ُرفض 

 الترشيح من الجامعة التي ُرشح لها.

بإرسال الترشيحات إلى  المكتب الدولي والعالقات الخارجيةقوم ي .10
الجهات المعنية في الجامعات الُمستضيفة، ويكون القرار النهائي في 

 قبول الترشيحات للمنح من صالحيات الجامعات الُمستضيفة.
 

الكلية المعنية، و  ،ولجنة واالستقطاب، المكتب الدولي والعالقات الخارجية
 ودائرة القبول والتسجيل.

 

اتفاقية تعلم لطلبة التبادل الطالبي المغادرين إلى المؤسسات نموذج 
 (.F220)رقم  (ماجستير /)بكالوريوس األكاديمية الشريكة

 
 


