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في جامعة العلوم والمحاضرين عضاء هيئة التدريس أسس واجراءات المفاضلة بين أ
 والتدريب للتدريس+ راسموس يا األكاديميردنية المتقدمين لبرنامج الحراك والتكنولوجيا األ

 )International Credit Mobility+ Erasmus ( 
 :المقدمة

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

عضاء هيئة التدريس أليتيح هذا البرنامج . واألكاديميلتبادل الثقافي بهدف اوروبي األ االتحادممول من 
التدريب التدريس وبهدف  األكاديميالحراك فرصة ردنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األ والمحاضرين
ة وجامعة العلوم والتكنولوجيا وروبيبين الجامعات األ اتفاقيات موقعة مسبقا  وروبية ضمن ألفي الجامعات ا

 .ردنيةاأل
ال إ ،دناهأ اسس المعاني المخصصة لهات التالية حيثما وردت في هذه األيكون للكلمات والعبار: ( ) المادة

 :دلت القرينة على خالف ذلك إذا
 .ردنيةاألجامعة العلوم والتكنولوجيا : الجامعـة

  .جامعةالرئيس  :يسـالرئ
 .في الجامعة المحاضر أوالكلية التي يتبع لها عضو هيئة التدريس  :ةـــكليـال
 .مكتب العالقات الدولية في الجامعة :بـمكتـال

 .وروبية الشريكةمع الجامعة األكاديمي منسق برنامج الحراك األ :قـالمنس
 +راسموس يكاديمي ابرنامج الحراك األ :البرنامج

 (Erasmus + International Credit Mobility) 

فبي  والمحاضررينعضباء هيئبة التبدريس أل يقوم مكتبب العالقبات الدوليبة فبي الجامعبة بباالعالن :(2) المادة 
تقبدم لهبا بحيبح تحتبو  وفبتح بباب ال+ كباديمي ايراسبموس عن توفر فرص الحبراك األ الجامعة

ومواعيببد التقببدم للحببراك  تببوفر التخصصببات المكبباديمي مببن ناحيببة لحببراك األعلببى تفاصببيل ا
  .كاديمي ومدتهاأل

 :(3) المادة 
متقدمين لبرنامج الفي الجامعة  والمحاضرينعضاء هيئة التدريس أ طلبات لمفاضلة بينلتشكل لجنة  .أ 

 :من لتضم كال  + ايراسموس  األكاديميالحراك 
 ا  مقرر/ عميد البحح العلمي في الجامعة. 
  عضوا  / العالقات الدوليةمدير مكتب. 
 رئيس الجامعةخر يتم تعيينه من قبل آو عضو أالمنسق لبرنامج الحراك  عضو هيئة التدريس 

 .عضوا  / في حال عدم توفر منسق للبرنامج
 .دناهألة المحدد  ضتقوم اللجنة بدراسة وتقييم الطلبات وفق المعايير المحدد  في مصفوفة المفا .ب 
ضافة عداد المنح المتوفر  باإلأالتقييم وبحسب بحسب نتائج  وترتيبهم تنازليا  يتم ترشيح المتقدمين  .ج 

 .لى عدد مساو كقائمة احتياطإ
لجميع التخصصات المشتركة بين الجامعة وشريكتها االوروبية يتم  في حال كان باب التقدم مفتوحا   .د 

وبحسب جدول ( كليات في كل فرصة حراك 3)تدوير فرص الحراك على الكليات بشكل منتظم 
 .لهذا الغرضمعلن 

عضاء أكثر بعد الترشيح يتم ترشيح أو أامعة المستضيفة عن استقبال مرشح في حال اعتذار الج .ه 
ثم من يتبعهم بحسب الترتيب النهائي  على قائمة االحتياط هم ممن المحاضرينأو هيئة التدريس 

 .للمصفوفة
 لجنة فإن للمنحة، للمتقدمين بها خاص تقييم وجود الشريكة الجامعة فيها تشترط التي الحاالت في .و 

 بعملية لتقوم الشريكة الجامعة إلى للمصفوفة النهائي الترتيب حسب بترشيحاتها تنسب المفاضلة
 .المتفاضلين بين من النهائي االختيار

المتقدمين  الجامعةفي والمحاضرين  عضاء هيئة التدريسأبين التالية للمفاضلة مصفوفة تعتمد ال: (4)المادة 
 .للتدريس والتدريب+ راسموس يا األكاديميلبرنامج الحراك 
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 قصىأبحد  اطنق أربعويخصص له  (Scopus)بيانات بحسب قاعد   (h-index)مؤشر البحح العلمي  :اوالا 

 :تيوتوزع كاآل
 

 طنقا 8 11كبر من أ (h-index)مؤشر البحح العلمي  أ

 نقاط 3 11الى  8من  (h-index)مؤشر البحح العلمي  ب

 نقطة 8 3الى  1من  (h-index)مؤشر البحح العلمي  ج 

 نقطة 1 1قل من أ (h-index)مؤشر البحح العلمي  د
 

 نقاط ربعويخصص لها أ خالل العامين األخيرين، تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس أو المحاضر :اا ــيـثان
 :بحد أقصى وتوزع كاآلتي

 

 نقاط 4 %11  – 58تقييم  أ

 نقاط 2 % 54 – 01تقييم  ب

 نقطة   %01تقييم أقل من  ج 
 

 قصىأبحد  نقاط ستوالنشاط التدريسي المقترح عند تقديم الطلب ويخصص لها دوافع التقدم للمنحة  :ثالـثــاا  
 :تيوتوزع كاآل عضاء اللجنةأحيح يتم احتساب متوسط عالمات 

 

كاديمية األوتوضح بالتفاصيل النشاط التدريسي المقترح تقديمه في المؤسسة  منظمة بشكل متميز أ
 .كاديميةوخبرته األأو المحاضر  صلة بتخصص عضو هيئة التدريس اتالشريكة وذ

 نقاط 6

 كاديميةاأل لى حد ما من حيح تفاصيل النشاط التدريسي المقترح تقديمه في المؤسسةإمنظمة  ب
 .كاديميةوخبرته األأو المحاضر  الشريكة وصلته بتخصص عضو هيئة التدريس

 نقاط 8

غير واضحة وغير منظمة وال توضح النشاط التدريسي المقترح تقديمه في المؤسسة الشريكة  ج 
 .كاديميةوخبرته األأو المحاضر  وصلته بتخصص عضو هيئة التدريس

 نقطة 8

 

 :تيقصى وتوزع كاآلأبحد  ثالث نقاطها ويخصص لالخبر  التدريسية : رابعـــاا 
 

 نقاط 3 كثرأو أسنوات  11خبر  تدريسية في الجامعة  أ

 نقاط 2 سنوات 9لى إ 5من  خبر  تدريسية في الجامعة  ب

 نقطة   سنوات 5قل من أخبر  تدريسية في الجامعة  ج 
 

بحد أقصى  ست نقاطويخصص لها  ،العامين األخيرين عدد األبحاث العلمية المنشورة خالل :ااـ خامس
 :وتوزع كاآلتي

 

 نقاط 6 أبحاث منشورة 5أكثر من  أ

 نقاط 3 أبحاث منشورة 5إلى  4 ب

 نقطة   أبحاث منشورة 4أقل من  ج 
 

عند  بهو الموافقة المبدئية من الجامعة الشريكة على النشاط التدريسي المقترح القيام أرسالة الدعو   :سادساا 
 .ربع نقاطأتقديم الطلب ويخصص لها 

يستفيدوا من فرصة حراك الذين لم أو المحاضرين  عضاء الهيئة التدريسيةأل نقاط ثالثتخصص  :سابعاا 
 .وروبي مسبقامدعومة من االتحاد األ أكاديمي

الدراسي الواحد ل العام من المقاعد المتاحة للتبادل األكاديمي خال( كوتا% )1 تخصص نسبة  :ثامناا 
ين في الجامعة، توزع من قبل مكتب العالقات الدولية مع مراعاة تدوير فرص الحراك للمحاضر

 .على الكليات وبحسب جدول معلن لهذا الغرض مسبقاا 
لكل من يعمل على  ضمن الدور  الواحد  للبرنامج كاديمي واحد ألفرصة حراك ولوية األتعطى  :(8) لمادةا

 .ومع الجامعة الشريكة نفسها للبرنامجكمنسق استقطاب اتفاقية شراكة جديد  مع جامعة اوروبية 
شكاالت ناتجة عن أية إسس وفي نص في هذه األ فيهاالتي لم يرد  يبت الرئيس في الحاالت: (6)المادة 

 .تطبيقها


