األسئلة األكثر شيوعًا فيما يتعلق بطلب التقدم للحصول على منح
Erasmus + International Credit Mobility
ما هو برنامج Erasmus + International Credit Mobility؟
هو برنامج ممول من املفوضية األوروبية يتيح لطلبة البكالوريوس واملاجستري دراسة فصل دراسي
واحد ،كما يتيح لطلبة الدكتوراه تنفيذ جزء من البحث العلمي املتعلق بأطروحاتهم يف اجلامعات

األوروبية اليت ترتبط باجلامعة األردنية من خالل اتفاقيات إرامسوس Erasmus + International
 ،Credit Mobilityوذلك على مبدأ التبادل الطالبي مبا ال يتعارض مع تعليمات منح الدرجات
العلمية النافذة يف اجلامعة األردنية واألسس والقواعد املنبثقة عنها .وتغطي املنح خمصصات شهرية
ومساهمة يف تذكرة السفر ،يف حني يرتتب على الطلبة تأمني أنفسهم صحياً خالل فرتة إقامتهم يف
اجلامعات املستضيفة حسب شروطها.
ما هي شروط التقدم للحصول على منح Erasmus + International Credit Mobility؟


يشرتط لقبول الطلبات املتعلقة بطلبة البكالوريوس أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن
( )4.0/2.5عند التقدم بالطلب ،وأن ال يقل عدد الساعات املعتمدة املقطوعة بنجاح عن ()36
ساعة معتمدة.



يشرتط لقبول الطلبات املتعلقة بطلبة املاجستري أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن
( )4.0/3.0وأن ال يقل عدد الساعات املعتمدة املقطوعة بنجاح عن ( )6ساعات معتمدة.

 يشرتط لقبول الطلبات املتعلقة بطلبة الدكتوراه ما يلي:

أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن (.(4.0/3.0



أن يكون قد اجتاز بنجاح امتحان الكفاءة املعرفية.



أن يكون مشروع حبث أطروحة الطالب قد أُقر من قبل جملس كلية الدراسات العليا يف
اجلامعة.



أن يكون حاصالً على رسالة موافقة على اإلشراف على نشاطاته البحثية يف اجلامعة املُستضيفة
من مشرف يف تلك اجلامعة ،وأن يكون حاصالً على موافقة مشرف أطروحته الرئيسي يف
اجلامعة األردنية على النشاطات البحثية اليت سيجريها يف اجلامعة املستضيفة.

هل جيوز أن يكون فصل تنفيذ املنحة هو فصل التخرج؟
نعم جيوز بشرط ارفاق قائمة باملواد اليت يرغب الطالب بدراستها يف كل جامعة يتقدم هلا واملواد
املكافئة هلا يف اجلامعة األردنية ،حبيث ال تقل عن ما يعادل ( )12ساعة معتمدة وال تزيد عن ( )18ساعة
معتمدة لطلبة البكالوريوس و ( )6ساعات معتمدة وال تزيد عن ( )12ساعة معتمدة لطلبة املاجستري يف
الفصل الواحد ،شريطة أن تكون املواد من ضمن اخلطة الدراسية للطالب ،وأن ال تكون املواد قد
متت دراستها سابق ًا أو مسجلة يف الفصل الذي يسبق فصل التبادل الطالبي.

ما هي شهادات اللغة املعتمدة لغايات التقدم للحصول على منح Erasmus + International Credit
Mobility؟
ال يقبل الطلب إن مل يكن الطالب حمققاً ملستوى اللغة املطلوب يف اجلامعة املستضيفة ،حسب اإلطار
األوروبي املشرتك للغات ( ،(Common European Framework for Languagesوالذي جيب أن
يُثبت من خالل نتائج امتحانات حتديد مستوى رمسية أو شهادة امتحان  TOEFLأو  ILETSمن
اجمللس الثقايف الربيطاني وأمديست بالنسبة للغة اإلجنليزية ،واملراكز واملعاهد الثقافية بالنسبة للغات
األخرى :املعهد الفرنسي للغة الفرنسية ،و  Instituto Cervantesللغة اإلسبانية ،واملركز الثقايف
اإليطالي  Dante Aligieriللغة اإليطالية ،واملركز الثقايف األملاني

 Goethe Institutللغة األملانية،

ومعهد يونس إمرة للغة الرتكية ،باإلضافة إىل امتحانات مستوى اللغة (اإلسبانية ،اإليطالية ،األملانية،
الفرنسية ،الكورية ،الرتكية) اليت يتم عقدها يف مركز لغات اجلامعة األردنية .كما أن شهادات مستوى
اللغة الصادرة عن مراكز لغات جامعات ناطقة باللغة الصادرة بها الشهادة معتمدة لغايات التقدم للمنح.
هل تشمل منح  Erasmus + International Credit Mobilityمجيع التخصصات؟
ميكن للطالب التقدم للحصول على منحة إن كان ختصصه ضمن التخصصات املعلن عنها ،علمًا بأنه
يتم اإلعالن عن منح تشمل مجيع التخصصات املتاحة يف كلتا اجلامعتني ،ويف حال مل يكن التخصص
مشمول يف اإلعالن فإنه يف هذه احلالة ال سيسمح للطالب بالتقدم بطلب.

كيف أختار املواد اليت أرغب بدراستها يف اجلامعة الشريكة؟
على الطالب الدخول إىل املوقع اإللكرتوني اخلاص بكل جامعة يتم اإلعالن عنها ،والبحث عن
املواد املطروحة يف فصل التبادل املنوي دراسته يف اجلامعة الشريكة والوصف اخلاص بكل مادة،
ومن ثم مقارنتها باملواد ضمن خطة الطالب الي من املمكن دراستها خالل فصل التبادل وذلك
مبساعدة أعضاء اهليئة التدريسية يف األقسام األكادميية املعنية.
أنا أدرس على حساب جهة معينة ،هل يوجد ما مينع من تقدمي بطلب للحصول على منحة Erasmus
 + International Credit Mobility؟
ال يوجد ما مينع من التقدم بطلب شريطة عدم ممانعة اجلهة الباعثة لذلك.
هل ميكنين التقدم بأكثر من طلب للحصول على منحة Erasmus + International Credit
 Mobilityيف ذات الوقت؟
يسمح للطالب بالتقدم بأكثر من طلب للحصول على منحة Erasmus + International Credit
 Mobilityيف نفس الوقت ،ويف حال استحقاق الطالب للرتشيح ألكثر من جامعة يف نفس الوقت
يُخري الطالب لتحديد اجلامعة اليت يرغب بالرتشح هلا .وإذا سبق وأن رُشح الطالب ملنحة يف إحدى
اجلامعات املستضيفة ووافق عليها ،ال ينظر يف ترشيحه جلامعات أخرى إال إذا رفض الرتشيح من قبل
اجلامعة اليت رُشح هلا.
هل يتم تأمني السكن يف حال احلصول على املنحة؟
عدد من اجلامعات الشريكة لديها سكن خاص بالطلبة األجانب وتتم تغطية نفقات السكن من قبل
الطالب من خمصصات املنحة الشهرية اليت حيصل .ويف حال عدم توفر سكن جامعي فإن اجلامعات
الشريكة تقوم مبساعدة الطلبة وتوجيههم إلجياد سكن مناسب.
كيف بإمكاني التقدم بطلب للحصول على منحة Erasmus + International Credit Mobility؟
يتم تقديم الطلب املخصص هلذه الغاية واملوجود على املوقع الرمسي لوحدة الشؤون الدولية ويرفق

به ما يلي:
أ .طلبة البكالوريوس واملاجستري:



شهادة إثبات مستوى اللغة.



كشف عالمات باللغة اإلجنليزية حتى تارخيه.



قائمة باملواد اليت يرغب الطالب بدراستها يف كل جامعة يتقدم هلا واملواد املكافئة
هلا يف اجلامعة األردنية ،حبيث ال تقل عن ما يعادل ( )12ساعة معتمدة وال تزيد عن
( )18ساعة معتمدة لطلبة البكالوريوس و ( )6ساعات معتمدة وال تزيد عن ( )12ساعة
معتمدة لطلبة املاجستري يف الفصل الواحد ،شريطة أن تكون املواد من ضمن
اخلطة الدراسية للطالب ،وأن ال تكون املواد قد متت دراستها سابقاً أو مسجلة يف
الفصل الذي يسبق فصل التبادل الطالبي.



صورة عن جواز السفر ساري املفعول.



رسالة باللغة اإلجنليزية تبني دافعية الطالب ).(Motivation Statement



سرية ذاتية خمتصرة باللغة اإلجنليزية.

ب .طلبة الدكتوراه الراغبني بتنفيذ جزء من البحث العلمي املتعلق بأطروحاتهم:


شهادة إثبات مستوى اللغة.



كشف عالمات باللغة اإلجنليزية حتى تارخيه.



صورة عن جواز السفر ساري املفعول.



رسالة باللغة اإلجنليزية تبني دافعية الطالب ).(Motivation Statement



رسالة موافقة لإلشراف على النشاطات البحثية للطالب وخطة عمل بتفاصيل النشاطات
البحثية يف اجلامعة املستضيفة موقعة من قبل املشرف الرئيسي يف اجلامعة األردنية
ومن املشرف يف اجلامعة املستضيفة كذلك.

علمًا بأنه يسمح للطالب بالتقدم إىل اجلامعات اليت تنطبق شروطها عليه فقط.
ماذا نعين باتفاقية التعلم Learning Agreement؟
اتفاقية التعلم هو منوذج يتم من خالله تعبئة معلومات الطالب الشخصية ،باإلضافة اىل جدول يتم فيه
حتديد املواد اليت سيدرسها الطالب يف اجلامعة الشريكة وما يعادهلا من مواد من ضمن خطته

الدراسية .يتم اختيار املواد اليت ستتم دراستها يف اجلامعة الشريكة عن طريق املوقع الرمسي اخلاص

بتلك اجلامعة ،وتتم مساعدة الطلبة من قبل أعضاء اهليئة التدريسية يف كلياتهم الختيار املواد اليت
تتوافق مع خطتهم الدراسية بعد تزويدهم بوصف املواد املنوي دراستها يف اجلامعة الشريكة.
تتضمن اتفاقية التعلم موافقة قسم الطالب األكادميي ،وموافقة القسم املعين يف حال كانت املواد
املراد دراستها من خارج قسم الطالب ،وموافقة عميد الكلية ،ومصادقة املسجل األكادميي املعين يف
وحدة القبول والتسجيل ،ومصادقة وحدة الشؤون الدولية .وذلك لضمان احتساب املواد املذكورة
يف اتفاقية التعلم يف حال جناح الطالب فيها بعد عودته وتزويدنا بكشف عالمات من اجلامعة الشريكة.
كيف أحدد عدد الساعات املعتمدة لكل مادة يف اجلامعة الشريكة وما يكافئها يف اجلامعة األردنية؟
اجلدول أدناه يبني نظام الساعات املعتمدة حسب النظام األوروبي  ECTSوما يكافئها يف اجلامعة
األردنية

ما هي آلية اختيار املرشحني؟
بعد انقضاء املوعد النهائي للتقدم بطلبات لكل جامعة مُستضيفة ،يُعتمد املعدل الرتاكمي مضروباً
مبعامل التحويل لطلبة البكالوريوس واملاجستري املبني يف اجلداول أدناه ،يف حني يُعتمد املعدل
الرتاكمي لطلبة الدكتوراه لرتتيب املتقدمني تفاضلياً ويكون ذلك حسب التخصصات واملراحل

الدراسية املختلفة إن كانت حمددة مسبقاً يف االتفاقيات الثنائية ،وبغري ذلك تُفاضل مجيع التخصصات
واملراحل الدراسية معاً.
طلبة البكالوريوس
التخصصات اليت تتطلب  8فصول (أربع سنوات)

معامل التحويل

مستوى الطالب حسب عدد الساعات
59-36

0.80

89-60

0.90

≥ 90

1.0

التخصصات اليت تتطلب  10فصول (مخس سنوات)
معامل التحويل

مستوى الطالب حسب عدد الساعات
59-36

0.70

89-60

0.80

119-90

0.90

≥ 120

1.0

التخصصات اليت تتطلب  12فصل (ست سنوات)

معامل التحويل

مستوى الطالب حسب عدد الساعات
59-36

0.60

89-60

0.70

119-90

0.80

159-120

0.90

≥160

1.0

طلبة املاجستري

معامل التحويل

عدد الساعات املقطوعة بنجاح
9–6

0.90

≥ 12

1.0

متى يتم اإلعالن عن منح Erasmus + International Credit Mobility؟
يتم اإلعالن عن توفر منح احلراك األكادميي خالل الفصلني األول والثاني على موقع وحدة الشؤون
الدولية الرمسي ،علمًا بأنه ال يوجد منح خالل الفصل الدراسي الصيفي.

http://offices.ju.edu.jo/en/oir/Lists/ErasmusPlus/AllUni.aspx
وعلى صفحة فيسبوك اخلاصة بالوحدة:
International Affairs Unit - IAU at The University of Jordan
https://www.facebook.com/IAUatUJ

متى يتم اإلعالن عن أمساء الطلبة املرشحني للحصول على منحة

Erasmus + International

 Credit Mobility؟
خالل أسبوع من املوعد النهائي للتقدم بطلبات للحصول على منح.
أين يتم تقديم طلبات احلصول على منح  Erasmus + International Credit Mobility؟
يتم تقديم الطلبات لدى دائرة العالقات الدولية يف وحدة الشؤون الدولية – الطابق الثاني من مبنى
كلية األمري احلسني بن عبداهلل الثاني للدراسات الدولية طيلة أيام األسبوع (أحد – مخيس) من الساعة
 11صباحًا ولغاية الساعة  2ظهرًا.

