آظقة اختقار اإلدارؼني ملـح إرامسوس بؾس ظؾتدرب
 .1إذا طان سدد اظطؾبات املؼدعة املؽتؿؾة واحملؼؼة ظؽاصة اظشروط عساوؼاً ظـِ أو أضل عن سدد املـح
املتوصرة ؼتم ترذقح مجقع املتؼدعني ظؾجاععة املستضقػة.
 .2إذا صاق سدد اظطؾبات املؼدعة املؽتؿؾة واحملؼؼة ظؽاصة اظشروط سدد املـح املتوصرة ،ؼتم سرضفا
سؾى جلـة اختقار املرذحني املشؽؾة بؼرار عن األدتاذ اظدطتور رئقس اجلاععة واملؽوغة عن:
-

األدتاذ اظدطتور غائب اظرئقس ظشؤون اظؽؾقات اإلغساغقة  /رئقساً

 األدتاذ اظدطتور عدؼر عرطز اإلستؿاد وضؿان اجلودة  /سضواً األدتاذ اظدطتور عدؼر عؽتب اظعالضات اظدوظقة  /سضواً .3تؼوم اظؾجـة بتؼققم اظطؾبات وصق املعاؼري املبقـة يف املؾحق ( ،)1حقث ؼتم احتساب عتودط
سالعات أسضاء اظؾجـة ظؽل بـد وتػرؼغه يف جدول اظتؼققم اخلاص باملتؼدم (عؾحق .)2
 .4ؼتم ترتقب املتؼدعني تـازظقاً حسب غتائج اظتؼققم وترذقح سدد عساوٍ ظؾؿـح املتوصرة يف اجلاععة
املستضقػة وصق أسؾى اظعالعات.
 .5يف حال استذار اجلاععة املستضقػة سن ادتؼبال عرذح (أو أطثر) بعد اظرتذقح ،ؼتم اختقار عرذح
آخر (أو أطثر) وصق ترتقب اظعالعات يف جدول املػاضؾة.
عالحظة:


ظن ؼـظر يف رؾب عن حصل عسبؼاً سؾى عـحة أخرى ظؾتدرب إن مل ؼؽن ضد مت تـػقذػا ضبل
اظتؼدم باظطؾب.

عؾحق ()1
ععاؼري اختقار اإلدارؼني ملـح اؼرامسوس بؾس ظؾتدرب
ؼتم املػاضؾة بني املتؼدعني اظذؼن هلم صػة إدارؼة ظإلدتػادة عن عـح اؼرامسوس بؾس ظؾتدرب بـاءً سؾى املعاؼري
اآلتقة:
أوالً :دواصع اظتؼدم ظؾؿـحة طؿا ػي واردة يف منوذج اظطؾب ،وخيصص هلا ( )3ثالث غؼاط حبد أضصى وتعطى
طاآلتي:
توحي اظرداظة املرصؼة باظطؾب بدرجة
ساظقة عن اظداصعقة وػي عؼـعة جداً ظؾجـة:

( )3ثالث غؼاط

أ-
ب-

ععؼوظة عن اظداصعقة وػي عؼـعة إىل حد عا ظؾجـة :

( )2غؼطتان

ج-

ضعقػة عن اظداصعقة وػي شري عؼـعة ظؾجـة:

( )1غؼطة واحدة

ثاغقاً :عدى عواءعة اظورذة اظتدرؼبقة أو اظـشاط اظتدرؼيب املؼرتح ظطبقعة اظعؿل اإلداري واملوزف ،وخيصص ظه ()3
ثالث غؼاط حبد أضصى وتعطى طاآلتي:
ؼبدو حمتوى اظورذة أو اظـشاط اظتدرؼيب ذا صؾة
أ-
ب-
ج-

وثقؼة بطبقعة اظعؿل اإلداري وهلا اغعؽاس عؾؿوس سؾى صؼل املفارات اإلدارؼة
ظدؼه وتطوؼر اإلداري ظـػسه وحتسني أداؤه اظوزقػي:
ععؼوظة بطبقعة سؿؾه اإلداري وؼبدو دورػا عؾؿوداً بدرجة طاصقة سؾى تطوؼر
عفاراته اإلدارؼة:
ضعقػة بطبقعة سؿؾه اإلداري وال ؼبدو أغفا تسفم يف صؼل عفاراته اإلدارؼة:

( )3ثالث غؼاط
( )2غؼطتان
( )1غؼطة واحدة

ثاظثاً :اآلثار املرتتبة سؾى املـحة اظتدرؼبقة سؾى اجلاععة ،وخيصص ظه ( )3ثالث غؼاط حبد أضصى وتعطى طاآلتي:
أ-

تسفم بدرجة ساظقة يف دصع عسرية اجلاععة وحتوهلا إىل اظعاملقة وحتؼقق رداظتفا:

( )3ثالث غؼاط

ب-

تسفم بدرجة ععؼوظة يف دصع عسرية اجلاععة وحتوهلا إىل اظعاملقة وحتؼقق رداظتفا:

( )2غؼطتان

ج-

تسفم بدرجة ضعقػة يف دصع عسرية اجلاععة وحتوهلا إىل اظعاملقة وحتؼقق رداظتفا:

( )1غؼطة واحدة

رابعاً :تضاف غؼطة واحدة ظؾـؼاط اظيت حصل سؾقفا املتؼدم يف حال سدم حصوظه سؾى املـحة دابؼاً.

)2( عؾحق
نموذج تقييم طلببت أعضبء الهيئة اإلدارية لمنح اراسموس بلس للتدرة
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1
Motivation statement [Three (3) points maximum]
عدى عواءعة اظورذة اظتدرؼبقة أو اظـشاط اظتدرؼيب املؼرتح ظطبقعة اظعؿل اإلداري
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3

The training mobility impact on UJ [Three (3) points maximum]
) طحد1( املتؼدم حاصل سؾى عـح إرامسوس بؾس ظؾتدرؼب دابؼاً ] غؼطة واحدة
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