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كنولوجيا االردنية المتقدمين في جامعة العلوم والت اإلداريينجراءات المفاضلة بين إسس وأ
 لتدريبل+ ايراسموس كاديمي امج الحراك األنلبر

)International Credit Mobility+ Erasmus ( 
 
 

 :المقدمة
هو برنامج  (Erasmus + International Credit Mobility)+ كاديمي ايراسموس برنامج الحراك األ

في لإلداريين العاملين يتيح هذا البرنامج . واألكاديميلتبادل الثقافي بهدف اوروبي األ االتحادممول من 
وروبية ضمن ألفي الجامعات ابهدف التدريب  األكاديميالحراك فرصة ردنية جامعة العلوم والتكنولوجيا األ

 . ردنيةة وجامعة العلوم والتكنولوجيا األيوروببين الجامعات األ اتفاقيات موقعة مسبقا  
ال إدناه أ اسس المعاني المخصصة لهات التالية حيثما وردت في هذه األيكون للكلمات والعبار(:  )المادة 

 :ذا دلت القرينة على خالف ذلكإ
 .ردنيةاألجامعة العلوم والتكنولوجيا : الجامعـة
  .جامعةالرئيس  :الرئـيس
 .مكتب العالقات الدولية في الجامعة :الـمكتـب
 .وروبية الشريكةمع الجامعة األكاديمي منسق برنامج الحراك األ :المنسـق
 كاديميبرنامج الحراك األ :البرنامج

 (Erasmus + International Credit Mobility)+ ايراسموس 

عنن تنوفر عبر البريد اإللكتروني الرسمي للجامعة في الجامعة  لإلداريينعالن باإلمكتب اليقوم  (:2)المادة  
اإلعنالن حتنو  يبحين   ،وفنتح بناب التقندم لهناللتندريب + ايراسنموس  األكاديميفرص الحراك 

 لنن المتننوفرو ومواعينند التقنندم ومجنناالت التنندريب علننى تفاصننيل الحننراك مننن ناحيننة التخصصننات 
 . والمخصصات المالية المستحقة للمستفيدين من  ومدت 

 (:3)لمادة ا 
لتضنم  بقنرار منن النرئيس برنامجلفي الجامعة المتقدمين ل اإلداريينتشكل لجنة للمفاضلة بين طلبات  .أ 

 :من كال  
 مقررا  / برنامجلالمنسق ل عضو هيئة التدريس. 
 عضوا  / مدير مكتب العالقات الدولية. 
 عضوا  / في الجامعة مدير وحدو الموارد البشرية. 
، يكون مدير المكتب مقررا  للجنة المفاضلة، وينسب الرئيس بتعيين للبرنامجعدم توفر منسق وفي حالة 
 .من الجامعة بحسب ما يرتئي  مناسبا  خر آعضو 

 4في المادو  لة المحددوفي مصفوفة المفاض الواردوتقوم اللجنة بدراسة وتقييم الطلبات وفق المعايير  .ب 
 .من هذه األسس

عداد المنح أحسب األصالء ترشيح والتنسيب بحسب نتائج التقييم  تنازليا   المتقدمينترتيب يتم  .ج 
 .كقائمة احتياط ضافة الى عدد مساو  المتوفرو باإل

ممن هم  اإلداريينيتم ترشيح  نسيب النهائي من اللجنةكثر بعد التأو أصيل أمرشح في حال اعتذار  .د 
 .على قائمة االحتياط ثم من يتبعهم بحسب الترتيب النهائي للمصفوفة

في الحاالت التي تشترط فيها الجامعة الشريكة وجود تقييم خاص بها للمتقدمين للمنحة، فإن لجنة  .ه 
المفاضلة تنسب بترشيحاتها حسب الترتيب النهائي للمصفوفة إلى الجامعة الشريكة لتقوم بعملية 

 .االختيار النهائي من بين المتفاضلين
في الجامعة المتقدمين لبرنامج الحراك  اإلداريينبين  تعتمد المصفوفة التالية للمفاضلة(: 4)المادة 

 :لتدريبل األكاديمي
حي  يتم  ،قصىأبحد  نقاطعشر ويخصص لها خطة التدريب المقترحة، دوافع التقدم للمنحة و :والا أ

  :تيوتوزع كاآل عضاء اللجنةأاحتساب متوسط عالمات 
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 أ
في المؤسسة االكاديمية  إجراؤهالمقترح  يبيوتوضح بالتفاصيل النشاط التدرمنظمة بشكل متميز 

وتعد ضمن مجال عمل اإلدار  وتمكن  من تطوير أدائ  وأدوات  الوظيفية بما يخدم الشريكة 
 .مصلحة الجامعة في المنظورين القريب والبعيد

 نقاط 11

 ب
كاديمية األ في المؤسسة إجراؤهالمقترح  التدريبيلى حد ما من حي  تفاصيل النشاط إمنظمة 
 .وذات عالقة بمجال عمل اإلدار  لكنها متوسطة الفائدو الوظيفية ل  وللجامعة مستقبال  الشريكة 

 نقاط 1

 ج
في المؤسسة الشريكة  إجراؤهالمقترح  التدريبغير واضحة وغير منظمة وال توضح النشاط 

 .للجامعةوخارج نطاق عمل اإلدار  وال تؤد  حكما  إلى فوائد وظيفية مستقبلية ل  أو 
 نقطة 1

 

ست ويخصص ل   والذ  تم تعيين  علي  في الجامعة، المؤهل العلمي األعلى لإلدار  المتقدم للمنحة :ثانياا 
 :حسب الجدول التاليقصى أبحد  نقاط

 

 نقاط 6 درجتي الدكتوراه والماجستير أ

 نقاط 4 درجة البكالوريوس ب

 نقطة 8 درجة الدبلوم ج

 نقطة 1 ما دون ذلك د
 

 :بحد أقصى حسب الجدول التالي ثماني نقاطشهادو الكفاءو في اللغة اإلنجليزية، ويخصص لها  :ثالثاا 
 

 نقاط C1 – C8 2مستوى متقدم  أ

 نقاط B1 – B8 4مستوى متوسط  ب

 نقطة A1 – A8 1مستوى مبتدئ  ج 
 

م ب  عند المقترح القيا تدريبيالنشاط الو الموافقة المبدئية من الجامعة الشريكة على أرسالة الدعوو  :رابعاا 
 .ربع نقاطأتقديم الطلب ويخصص لها 

مدعومة من االتحاد فرص الحراك ال من ستفيدوا مسبقا  الذين لم ي لإلداريين نقطتانتخصص  :اا سخام
 .وروبياأل

 

شكاالت ناتجة عن أية إسس وفي ها نص في هذه األفييبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد (: 5) المادة
 .تطبيقها

 


