
 
 

 

F002, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (200/2017-2018), Decision No.: 1645, Date: 24/04/2018 
 

1-4  

 
 

 

CS-60-03 012019 4 

092720182019

22012019 

 

301720182019

12022019

 

يعلن المكتب الدولي والعالقات الخارجية من خالل موقعه اإللكتروني،  .1
رات التعريفية "البوسترات" عن والمذكرات الداخلية، والمطويات والنش

( وفتح باب + Erasmusاألكاديمي إيراسموس بلس )فر منح الحراك تو 
التقدم لها، بحيث يحتوي الموقع اإللكتروني على تفاصيل المنح 
المتوافرة في كل جامعة شريكة، من ناحية التخصصات، والمدد 
المتاحة، والحّد األدنى لمستوى اللغة المطلوب، وكذلك الموعد النهائي 

قصى للمساهمة ألية، والّحد اللتقدم لكل جامعة، والمخصصات الشهر 
 في تذكرة السفر.

يتم تقديم الطلبات لدى المكتب الدولي والعالقات الخارجية وفق  .2
 المواعيد المعلنة لكل جامعة.

عدد المنح  علىلكافة لشروط لإذا زاد عدد الطلبات المقدمة والمحققة  .3
المتوفرة، يتم عرضها على لجنة اختيار المرشحين المشكلة بقرار من 

 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

تقوم اللجنة بتقييم الطلبات وفقًا لمعايير محددة، حيث يتم احتساب  .4
متوسط عالمات أعضاء اللجنة لكل بند وتفريغه وفقًا لنموذج تقييم 
طلبات أعضاء الهيئة التدريسية لمنح إيراسموس بلس للتدريس رقم 

(F211.) 

ائج التقييم وترشيح عدد مساٍو يتم ترتيب المتقدمين تنازليًا حسب نت .5
 للمنح المتوفرة في الجامعة المستضيفة وفق أعلى العالمات.
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في حال اعتذار الجامعة المستضيفة عن استقبال مرشح )أو أكثر(  .6
بعد الترشيح، يتم اختيار مرشح آخر )أو أكثر( وفق ترتيب العالمات 

 (.7في البند )

أعضاء الهيئة التدريسية لمنح إيراسموس تم تعبئة نموذج تقييم طلبات ي .7
 بلس للتدريس، وذلك حسب المعايير اآلتية:

دوافع التقدم للمنحة كما هي واردة في نموذج التقدم لمنح برنامج  .أ
الحراك األكاديمي إيراسموس بلس ألعضاء الهيئة التدريسية رقم 

(F215( ويخصص لها ،)ثالث نقاط بحد أقصى وتعطى 3 )
 كاآلتي:

 

 الرسالة المرفقة بالطلب بدرجة:توحي 
 

 ( ثالث نقاط3) عالية ومقنعة جدًا للجنة
 ( نقطتان2) متوسطة ومقنعة إلى حد ما للجنة

 ( نقطة واحدة1) ضعيفة وغير مقنعة للجنة
 

النشاط التدريسي المقترح عند تقديم الطلب للمنحة واآلثار المترتبة  .ب
 وتعطى كاآلتي:( ثالث نقاط بحد أقصى 3عليه، ويخصص له )

 

 يبدو النشاط المقترح مفصاًل:
 

بدقة ويبين محتواه ويالئم مستوى 
الطلبة الذين يستهدفهم ويكون ذا 
صلة بتخصص عضو الهيئة 
التدريسية وله قابلية كبيرة للتأثير 
اإليجابي الملموس على الطلبة وعلى 
 تطوير عضو الهيئة التدريسية لنفسه

 ( ثالث نقاط3)
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حد ما من حيث المحتوى إلى 
ومستوى الطلبة الذين يستهدفهم 
وصلته بتخصص عضو الهيئة 
التدريسية ومن المتوقع أن يكون له 
تأثير إيجابي محتمل على الطلبة 
وعلى تطوير عضو الهيئة 

 التدريسية لنفسه

 ( نقطتان2)

بدرجة غير كافية وال يبين المحتوى 
ومستوى الطلبة الذين يستهدفهم 

بتخصص عضو الهيئة وصلته 
التدريسية بدرجة كافية ومن غير 
المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي 
بدرجة كافية على الطلبة وعلى 
تطوير عضو الهيئة التدريسية 

 لنفسه

 ( نقطة واحدة1)

 

المضامين الواردة في رسالة الدعوة أو الموافقة المبدئية من  .ج
المقترح القيام به، الجامعة المستضيفة على النشاط التدريسي 

 ( ثالث نقاط بحد أقصى وتعطى كاآلتي:3ويخصص لها )
 

 تتضمن رسالة الدعوة أو الموافقة المبدئية:
 

ترحيبًا بدرجة كبيرة بالزيارة وإشادة 
كبيرة بالنشاط التدريسي المقترح 
والتنسيق الدقيق ما بين الجامعة 
 المستضيفة وعضو الهيئة التدريسية

 ( ثالث نقاط3)
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ترحيباً بدرجة معقولة بالزيارة وإشادة 
إلى حد ما بالنشاط التدريسي 
المقترح والتنسيق ما بين الجامعة 
المستضيفة وعضو الهيئة 

 التدريسية

 ( نقطتان2)

ترحيبًا فاترًا بالزيارة دون أي إشادة 
بالنشاط التدريسي المقترح وال يوجد 
تنسيق كاف ما بين الجامعة 

وعضو الهيئة المستضيفة 
 التدريسية

 ( نقطة واحدة1)

 

تضاف نقطة واحدة للنقاط التي حصل عليها المتقدم في حال  د.
 عدم حصوله على المنحة سابقًا.

 

، ولجنة اختيار الخارجيةالعالقات الدولي و مكتب المكتب رئيس الجامعة، و 
 المعنية.المرشحين، ودائرة الموارد البشرية، والكلية 

 

نموذج تقييم طلبات أعضاء الهيئة التدريسية لمنح إيراسموس بلس  .1
 (.F211للتدريس رقم )

نموذج التقدم لمنح برنامج الحراك األكاديمي إيراسموس بلس ألعضاء  .2
 (.F215الهيئة التدريسية رقم )

 
 

 


