
 .10/4/2018( تاريخ 167/2018قرار مجلس العمداء رقم )

 األكاديميالحراك  لبرنامججامعة مؤتة المتقدمين أعضاء هيئة التدريس في  وإجراءات المفاضلة بين أسس
 .إيراسموس + للتدريس والتدريب

 المقدمة: 
 اإلتحاادمماول ما  ال األوروبياةبان  الاامااا   واألكااديمي للتبادل الثقافي هو برنامج  +برنامج الحراك األكاديمي ايراسموس 

، يتاايه هاالا المرنااامج أليئااال هنيااة التاادرمؤ فااي راماااة ميتااة الحااراك األكاااديمي بيااد  التاادرمؤ والتاادرم  فااي  األوروبااي
 الااماا  األوروبية ضم  اتفاقيا  موقاة مسبقًا بن  الااماا  األوروبية وراماة ميتة. 

 

أدنااا ،  إ   ا دلاا   هالماانااااي المصةةااة لاا األسااؤيكااول للملمااا  والابااارا  التاليااة دنثمااا ورد  فااي هاال   ( :1الماااد) )
  لك: خال القرمنة يلى 

 راماة ميتة                               الااماة :  
 رئيؤ الااماة     الرئيؤ:
  هنية التدرمؤ في الااماةالملية التي يتبع ليا يئو                       الملية: 

 الدولية في الااماة  الشيول مكت                                المكت  : 
   منسق برنامج الحراك األكاديمي ايراسموس +                           :  المنسق

 

 فاار تااوفر أليئااال هنيااة التاادرمؤ فااي الااماااة ياا  الدوليااة فااي الااماااة  اااإليالل  الاالقااا يقااوم مكتاا    ( :2)الماااد) 
ماااا  ناديااااة الحااااراك األكاااااديمي تفاصاااان   يلااااى وي تااااالحااااراك األكاااااديمي ايراسااااموس بلااااؤ وفااااته  ااااا  التقاااادم ليااااا   حناااا  يح

 .للحراك األكاديمي ومدتهالتصةةا  المتوفرة وموايند التقدم 
 

 

 ( :3)الماد) 
تشاااك  لاناااة للمفاضااالة بااان  هلباااا  أيئاااال هنياااة التااادرمؤ فاااي الاامااااة المتقااادمن  لمرناااامج الحاااراك األكااااديمي  (أ

  يراسموس + لتئم ك  م : 
 يمند البح  الالمي في الااماة/ مقرراً  -
 مدير مكت  الاالقا  الدولية/يئواً  -
قماا  رئايؤ الااماااة فااي دااال ياادم ويئااوًا أخاار ياتم تاننااه ماا  أيئاو هنيااة التاادرمؤ المنسااق لمرناامج الحااراك  -

 توفر منسق للمرنامج/ يئواً 
 تقوم اللانة بدراسة وتقنيم الطلبا  وفق المااينر المحددة في مةفوفة المفاضلة المحددة أدنا . ( 
 لاى يادد مسااو  ة اإلضاافالمانه المتاوفرة  ديتم ترشيه المتقدمن  وتارتنميم تناللياًا  حسا  نتاائج التقنايم وبحسا  أيادا (ج

 ادتياط.كقائمة 
يا األوروبيااة يااتم تاادومر فاار  ت ااا  التقاادم مفتودااًا لاميااع التصةةااا  المشااتركة باان  الااماااة وشاارمكفااي دااال  (د

 ك  فرصة دراك( وبحس  ردول مال  ليلا الغرض.في كليا   3الحراك يلى المليا   شك  منتظم )
الترشايه ياتم ترشايه أيئاال هنياة التاادرمؤ ايتالار الاامااة المستئايفة يا  اساتمبال مرشااه أو أكثار  ااد فاي داال  (ه

 مم  هم يلى قائمة اإدتياط  ثم م  يتبايم  حس  الترتن  النيائي للمةفوفة.



تاتمد المةفوفة التالياة للمفاضالة بان  أيئاال هنياة التادرمؤ فاي الاامااة للمتقادمن  لمرناامج الحاراك  ( :4) )الماد
 :األكاديمي  يراسموس + للتدرمؤ والتدرم 

( نقااط  حاد أقةاى 8( ومصةا  لاه )Scopus(  حسا  قايادة المياناا  )h- indexأوًإ: ميشر البح  الالمي )
 وتولع كاآلتي:

 نقاط 8 10( أكمر م  h- indexالالمي )ميشر البح    .أ
 نقاط 6 10 لى  4( م  h- indexميشر البح  الالمي )  . 
 نقطة 2 3 لى  1( م  h- indexميشر البح  الالمي )  .ج
 نقطة 0 1( أق  م  h- indexميشر البح  الالمي )  .د

ومصةا  لياا سا  نقااط  حاد أقةاى دنا  التادرمؤ المقتارع يناد تقاديم الطلا   التقدم للمنحاة والنشااطثانيًا: دوافع 
 وتولع كاآلتي: يتم ادتسا  متوسط يالما  أيئال اللانة

منظمااااة  شااااك  متمنااااف وتوضااااه  التفاصاااان  النشاااااط التدرمسااااي   .أ
المقتاااارع تقديمااااه فااااي الميسسااااة األكاديميااااة الشاااارمكة و و صاااالة 

 بتصة  يئو هنية التدرمؤ وخمرته األكاديمية.

 نقاط 6

نا  تفاصان  النشااط التدرمساي المقتارع ما  دمنظمة  لى دد ماا   . 
تقديمااااه فااااي الميسسااااة األكاديميااااة الشاااارمكة وصاااالته بتصةاااا  

 يئو هنية التدرمؤ وخمرته األكاديمية.

 نقاط 4

غنر واضحة وغنر منظمة وإ توضاه النشااط التدرمساي المقتارع   .ج
تقديماااه فاااي الميسساااة الشااارمكة وصااالته بتصةااا  يئاااو هنياااة 

 التدرمؤ وخمرته األكاديمية.

 نقطة 2

 وتولع كاآلتي:ثانيًا: الصمرة التدرمسية ومصة  ليا ثالث نقاط  حد أقةى  
 نقاط 5 سنوا  وأكثر 10خمرة تدرمسية في الااماة   .أ
 نقاط 4 سنوا  9 لى  5خمرة تدرمسية في الااماة م    . 
 نقطة 2 سنوا  5خمرة تدرمسية في الااماة أق  م    .ج
الموافقااة الممدئياة ماا  الاامااة الشاارمكة يلاى النشاااط التدرمساي المقتاارع المياام  ااه يناد تقااديم رسااالة الاديوة أو را ااًا: 

 الطل  ومصة  ليا أرباة نقاط.
األوروباي  اتحاادتصة  نقطتال أليئال الينية التدرمساية الالي  لام يحةالوا يلاى مشاارمع مديوماة ما   خامسًا: 
 .مسبقاً 

 
تاطااى األولومااة لفرصااة دااراك أكاااديمي واداادة ضاام  الاادورة الواداادة للمرنااامج لماا  ماا  ياماا  يلااى اسااتقطا   : (5)الماااد) 

 للمرنامج ومع الااماة الشرمكة نفسيا.اتفاقية شراكة رديدة مع راماة أوروبية كمنسق 
 يم  الرئيؤ في الحاإ  التي لم يرد يلنيا ن  في هل  األسؤ وفي أية  شكاإ  ناتاة ي  تطميقيا. ( :6الماد) )

 


