
 

 آلية اختيار أعضاء اهليئة التدريسية ملنح إرامسوس بلس للتدريس

إذا كان عدد الطلبات املقدمة املكتملة واحملققة لكافة الشروط مساويًا لـِ أو أقل من عدد املنح  .1

 املتوفرة يتم ترشيح مجيع املتقدمني للجامعة املستضيفة.

إذا فاق عدد الطلبات املقدمة املكتملة واحملققة لكافة الشروط عدد املنح املتوفرة، يتم عرضها على  .2

 جلنة اختيار املرشحني املشكلة بقرار من األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة واملكونة من: 

 رئيسًا/ األستاذ الدكتور نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية   -

 مركز اإلعتماد وضمان اجلودة / عضوًا األستاذ الدكتور مدير -

 األستاذ الدكتور مدير مكتب العالقات الدولية / عضوًا -

(، حيث يتم احتساب متوسط عالمات 1تقوم اللجنة بتقييم الطلبات وفق املعايري املبينة يف امللحق ) .3

 (.2أعضاء اللجنة لكل بند وتفريغه يف جدول التقييم اخلاص باملتقدم )ملحق 

ب املتقدمني تنازليًا حسب نتائج التقييم وترشيح عدد مساٍو للمنح املتوفرة يف اجلامعة يتم ترتي .4

 املستضيفة وفق أعلى العالمات.

يف حال اعتذار اجلامعة املستضيفة عن استقبال مرشح )أو أكثر( بعد الرتشيح، يتم اختيار مرشح آخر )أو  .5

 أكثر( وفق ترتيب العالمات يف جدول املفاضلة.

 : مالحظات

 .ال توجد أفضلية للرتبة األكادميية اليت يشغلها عضو هيئة التدريس 

 .ال توجد أفضلية للتخصص إذا كان باب التقدم مفتوحًا جلميع التخصصات 

  لن ينظر يف طلب من حصل مسبقًا على منحة أخرى للتدريس إن مل يكن قد مت تنفيذها قبل

 التقدم بالطلب.

  التدريسية اليت ميكن منحها لعضو هيئة التدريس منحتني خالل يكون احلد األقصى لعدد املنح

 العام األكادميي الواحد حسب التقويم اجلامعي.



 

 

(1ملحق )  

 معايري اختيار أعضاء اهليئة التدريسية ملنح ايرامسوس بلس للتدريس 

 ايري اآلتية: يتم املفاضلة بني املتقدمني من أعضاء هيئة التدريس ملنح ايرامسوس بلس بناًء على املع

 

 ( ثالث نقاط حبد أقصى وتعطى  كاآلتي: 3أواًل:  دوافع التقدم للمنحة كما هي واردة يف منوذج الطلب، وخيصص هلا )

 توحي الرسالة املرفقة بالطلب بدرجة 

 ( ثالث نقاط 3) عالية من الدافعية وهي مقنعة جدًا للجنة: -أ

 ( نقطتان2) ما للجنة :معقولة من الدافعية  وهي مقنعة إىل حد  -ب

 ( نقطة واحدة1) ضعيفة من الدافعية وهي غري مقنعة للجنة: -ج

 

 ( ثالث نقاط حبد أقصى وتعطى  كاآلتي:3ثانيًا: النشاط التدريسي املقرتح عند تقديم الطلب للمنحة واآلثار املرتتبة عليه، وخيصص له )

 يبدو النشاط املقرتح مفصاًل

 -أ

ويالئم مستوى الطلبة الذين يستهدفهم ويكون ذا صلة بتخصص عضو بدقة ويبني حمتواه 

اهليئة التدريسية وله قابلية كبرية للتأثري االجيابي امللموس على الطلبة وعلى تطوير عضو 

 اهليئة التدريسية لنفسه:

 ( ثالث نقاط 3)

 -ب

 إىل حد ما من حيث احملتوى ومستوى الطلبة الذين يستهدفهم وصلته بتخصص عضو 

اهليئة التدريسية ومن املتوقع أن يكون له تأثري اجيابي حمتمل على الطلبة وعلى تطوير 

 عضو اهليئة التدريسية لنفسه:

 ( نقطتان2)

 -ج

بدرجة غري كافية وال يبني احملتوى ومستوى الطلبة  الذين يستهدفهم وصلته بتخصص عضو 

له تأثري اجيابي  بدرجة كافية على  اهليئة التدريسية بدرجة كافية ومن غري املتوقع أن يكون

 الطلبة وعلى تطوير عضو اهليئة التدريسية لنفسه:

 ( نقطة واحدة1)

 

ثالثًا: املضامني الواردة يف رسالة الدعوة أو املوافقة املبدئية من اجلامعة املستضيفة على النشاط التدريسي املقرتح القيام به، 

 وتعطى  كاآلتي:( ثالث نقاط حبد أقصى 3وخيصص هلا )

  ةتتضمن رسالة الدعوة أو املوافقة املبدئي

 -أ

ترحيبًا بدرجة كبرية بالزيارة وإشادة كبرية بالنشاط التدريسي املقرتح  والتنسيق الدقيق  ما 

 بني اجلامعة املستضيفة وعضو اهليئة التدريسية:

 ( ثالث نقاط 3)

 -ب

ما بالنشاط التدريسي املقرتح والتنسيق إىل ترحيبًا بدرجة معقولة بالزيارة وإشادة إىل حد 

 حد ما بني اجلامعة املستضيفة وعضو اهليئة التدريسية:

 ( نقطتان2)

 -ج

ترحيبًا فاترًا بالزيارة دون أي إشادة بالنشاط التدريسي املقرتح وال يوجد تنسيق كاف ما بني 

 اجلامعة املستضيفة وعضو اهليئة التدريسية:

 ( نقطة واحدة1)

 

 رابعًا:  تضاف نقطة واحدة للنقاط اليت حصل عليها املتقدم يف حال عدم حصوله على املنحة سابقًا. 
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Erasmus + Evaluation Sheet for Teaching Mobilities 

 

Applicant Name:                                                                                                                 االسم:

       

Host University:  املستضيفة:اجلامعة                                                                                                 

        

1 
 ]( نقاط كحد أقصى3ثالث )[دوافع التقدم للمنحة كما هي واردة يف منوذج الطلب 

Motivation statement [Three (3) points maximum] 
 

2 

( نقاط 3ثالث )[ التدريسي املقرتح عند تقديم الطلب للمنحة واآلثار املرتتبة عليهالنشاط 

 ]كحد أقصى

Proposed teaching activity and its impact [Three (3) points maximum] 

 

3 

املضامني الواردة يف رسالة الدعوة أو املوافقة املبدئية من اجلامعة املستضيفة على 

 ]( نقاط كحد أقصى3ثالث )[ ملقرتح القيام به النشاط التدريسي ا

Invitation / pre-approval of  proposed teaching activity [Three (3) points 

maximum] 

 

4 
 ]( كحد أقصى1) نقطة واحدة[ حاصل على منح إرامسوس بلس للتدريس سابقًا  املتقدم 

Previous Erasmus + teaching scholarships [One (1)  point  maximum] 
 

 
 ]( نقاط كحد أقصى10عشر )[اجملموع 

Total [Ten (10)  points maximum] 
 

 

Evaluation Committee 

Name Position Signature 

Prof.  Ahmad Majdoubeh Vice President for Humanities  

Prof.  Faleh Sawair 
Director, Accreditation and Quality 

Assurance Center 
 

Prof.  Rami Ali Director, Office of International Relations  

 

Date:   

(2ملحق )  


