
 

 
 

 األردنقة اجلامعة

The University of Jordan 

 )لؾًدروس( بؾسإرامسوس  األكادميي احلراك برنامج دلـح الًؼدم منوذج

 Erasmus+ International Credit Mobility Teaching Staff Scholarship 

Application Form 
 

 :إىل ادلعيأ الـؿوذج إعادة جيب

 الدولقة وحدة الشؤون

 اخلارج يف الدرادة وبرامج األكادميي احلراك ذعية

 الدولقة لؾدرادات الٌاني عيداهلل بن احلسني األمري كؾقة ميـى

 الٌاني الطابق

Completed form should be returned to: 

International Affairs Unit 

Academic Exchange and Study Abroad Programs Division, 

Prince Al-Hussein Bin Abdullah II School of 

International Studies, 

2nd floor  

 

 

 :الـؿوذج هذا مع ورفق* 

 (.العؾؿي ادلؤهل عن صورة بإرفاق وؽًػى حقث فقفا، الًدروس دقًم اليت بالؾغة الـارؼة الدول خرجيي ذلك من وسًٌـى(  الؾغة مسًوى تإثيا .1

 .فقفا الًدروس الًدروسقة اهلقىة عضو وـوي اليت الشروؽة األكادميقة ادلؤدسة من ميدئقة موافؼة أو عوةد .2

  .السػر جواز عن صورة .3

 .اإلجنؾقزوة بالؾغة خمًصرة ذاتقة درية .4

 .اإلجنؾقزوة بالؾغة األردنقة اجلامعة يف حالقا وعؿل ادلًؼدم أن تٌيت وثقؼة .5

 .لؾؿـحة لؾًؼدم دوافعه ادلًؼدم فقفا وشرح ردالة .6

 .اً مطيوع الـؿوذج تسؾقم رجى* و

 Applicant information ادلًؼدمبقانات 

 :Name األسم:

   المؤهل األكاديمي / الرتبت: 
Academic Qualification/ 

Rank:  

 :Employee Number الرقم الوظيفي:

 :School الكليت:

 :Department القسم:

 :E-mail لكتروني:إلالبريد ا

 :Mobile خلوي:

 :Partner Academic Institution المؤسست األكاديميت الشريكت:

 :Country الدولت:

 :Proposed Teaching Period الفترة المقترحت للسفر لغاياث التدريس:

 :مالحظات

 أي أو الواحد األديوع يف األقل عؾى داعات 8 تدروس ادلـحة هلذه الًؼدم ورود من عؾى جيب فإنه( +Erasmus) مـحة ذروط عؾى بـاًء *

 .ادلؼرتحة الًدروسقة الـشارات منوذج تعيىة وورجى الشروؽة، األكادميقة ادلؤدسة يف مـه جزء

 من دلزود الدولقة وحدة الشؤونل اإللؽرتوني ادلوقع مراجعة ورجى لذا إضافقة، وثائق الشروؽة األكادميقة ادلؤدسات بعض تطؾب *

 .الًػاصقل

  

 Name  :.................... ...سم : ..............................إلا  :Dateالتاريخ :.....................  

 :Signature: .............................................   التوقيع
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 األردنقة اجلامعة

The University of Jordan 

 الـشارات الًدروسقة ادلؼرتحة منوذج

 Erasmus + Proposed Teaching Activities Form 
 

 األديوع يف األقل عؾى داعات 8 تدروس ادلـحة هلذه الًؼدم ورود من عؾى جيب فإنه(   + Erasmus) مـحة ذروط عؾى بـاًء

 .ادلؼرتحة الًدروسقة الـشارات منوذج تعيىة وورجى الشروؽة، األكادميقة ادلؤدسة يف مـه جزء أي أو الواحد

 

 

 

 

  

 Name  :.................... ...سم : ..............................إلا

 :Signature: .............................................   التوقيع

  :Dateالتاريخ :..................... 
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