قرار مجلس العمداء رقم ( )2018/167تاريخ .2018/4/10
أسس وإجراءات المفاضلة بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة المتقدمين لبرنامج الحراك األكاديمي
إيراسموس  +للتدريس والتدريب.

المقدمة:
برنامج الحراك األكاديمي ايراسموس  +هو برنامج للتبادل الثقافي واألكااديمي بان الاامااا

األوروبياة المماول ما اإلتحااد

األوروبااي  ،يتاايه هاالا المرنااامج أليئااال هنيااة التاادرمؤ فااي راماااة ميتااة الح اراك األكاااديمي بيااد
األوروبية ضم اتفاقيا

الااماا

الماااد( ( : )1يكااول للملمااا
القرمنة يلى خال

موقاة مسبقاً بن الااماا

والابااا ار التاليااة دنثمااا ورد

فااي هاال األسااؤ الماانا ااي المصةةااة ل اه أدنااا  ،إ ا دل ا

لك:

الااماة :

راماة ميتة

الرئيؤ:

رئيؤ الااماة

الملية:
المكت

األوروبية وراماة ميتة.

التاادرمؤ والتاادرم

فااي

الملية التي يتبع ليا يئو هنية التدرمؤ في الااماة
:

الشيول الدولية في الااماة

مكت

منسق برنامج الحراك األكاديمي ايراسموس +

المنسق :
الماااد( ( : )2يقااوم مكت ا

الدوليااة فااي الااماااة اااإليالل أليئااال هنيااة التاادرمؤ فااي الااماااة ي ا تااوفر فاار

الاالقااا

الحا اراك األك اااديمي اي ارس ااموس بل ااؤ وف ااته ااا

التصةةا

التق اادم لي ااا حنا ا

المتوفرة وموايند التقدم للحراك األكاديمي ومدته.

الماد( (: )3

أ) تش ااك لان ااة للمفاض االة ب اان هلب ااا

يحتا اوي يل ااى تفاص اان الحا اراك األك اااديمي ما ا نادي ااة

أيئ ااال هني ااة الت اادرمؤ ف ااي الااما ااة المتق اادمن لمرن ااامج الحا اراك األك اااديمي

يراسموس  +لتئم ك م :
 يمند البح -مدير مكت

الالمي في الااماة /مقر اًر

الاالقا

الدولية/يئواً

 يئاو هنيااة التاادرمؤ المنسااق لمرناامج الحاراك أويئاواً أخاار ياتم تاننااه ما قما رئايؤ الااماااة فااي دااال ياادمتوفر منسق للمرنامج /يئواً

) تقوم اللانة بدراسة وتقنيم الطلبا

وفق المااينر المحددة في مةفوفة المفاضلة المحددة أدنا .

ج) يتم ترشيه المتقدمن وتارتنميم تنالليااً حسا
كقائمة ادتياط.

د) فااي دااال ااا

نتاائج التقنايم وبحسا

التقاادم مفتود ااً لاميااع التصةةااا

الحراك يلى المليا

شك منتظم ( 3كليا

أياداد المانه المتاوفرة اإلضاافة لاى يادد مسااو

المشااتركة باان الااماااة وش ارمكتيا األوروبيااة يااتم تاادومر فاار

في ك فرصة دراك) وبحس

ردول مال ليلا الغرض.

ه) فاي داال ايتالار الاامااة المستئايفة يا اساتمبال مرشااه أو أكثار ااد الترشايه ياتم ترشايه أيئاال هنياة التاادرمؤ
مم هم يلى قائمة اإدتياط ثم م يتبايم حس

الترتن

النيائي للمةفوفة.

الماد( ( : )4تاتمد المةفوفة التالياة للمفاضالة بان أيئاال هنياة التادرمؤ فاي الاامااة للمتقادمن لمرناامج الحاراك
األكاديمي يراسموس  +للتدرمؤ والتدرم :

أوإً :ميشر البح

الالمي ( )h- indexحسا

قايادة المياناا

( )Scopusومصةا

لاه ( )8نقااط حاد أقةاى

وتولع كاآلتي:

ميشر البح

الالمي ( )h- indexأكمر م 10

 8نقاط

أ.
.

ميشر البح

الالمي ( )h- indexم  4لى 10

 6نقاط

ج.

ميشر البح

الالمي ( )h- indexم  1لى 3

 2نقطة

د.

ميشر البح

الالمي ( )h- indexأق م 1

 0نقطة

ثانياً :دوافع التقدم للمنحاة والنشااط التادرمؤ المقتارع يناد تقاديم الطلا
يتم ادتسا

متوسط يالما

أ.

ومصةا

لياا سا

نقااط حاد أقةاى دنا

أيئال اللانة وتولع كاآلتي:

منظما ااة شا ااك متمنا ااف وتوضا ااه التفاصا اان النشا اااط التدرمسا ااي  6نقاط

المقتا اارع تقديما ااه فا ااي الميسسا ااة األكاديميا ااة الش ا ارمكة و و صا االة
بتصة
.

يئو هنية التدرمؤ وخمرته األكاديمية.

منظمة لى دد ماا ما دنا

تفاصان النشااط التدرمساي المقتارع  4نقاط

تقديما ااه فا ااي الميسسا ااة األكاديميا ااة الش ا ارمكة وصا االته بتصة ا ا

يئو هنية التدرمؤ وخمرته األكاديمية.
غنر واضحة وغنر منظمة وإ توضاه النشااط التدرمساي المقتارع  2نقطة

ج.

تقديم ااه ف ااي الميسس ااة الشا ارمكة وص االته بتصةا ا

يئ ااو هني ااة

التدرمؤ وخمرته األكاديمية.
ثانياً :الصمرة التدرمسية ومصة
أ.

ليا ثالث نقاط حد أقةى وتولع كاآلتي:

خمرة تدرمسية في الااماة  10سنوا

.
ج.

وأكثر

 5نقاط

خمرة تدرمسية في الااماة م  5لى  9سنوا

 4نقاط

خمرة تدرمسية في الااماة أق م  5سنوا

 2نقطة

ار اااً :رسااالة الاديوة أو الموافقااة الممدئياة ما الاامااة الشارمكة يلاى النشاااط التدرمساي المقتاارع المياام ااه يناد تقااديم
الطل

ومصة

خامساً :تصة
مسبقاً.

ليا أرباة نقاط.

نقطتال أليئال الينية التدرمساية الالي لام يحةالوا يلاى مشاارمع مديوماة ما اتحااد األوروباي

الماااد( ( : )5تاطااى األولومااة لفرصااة د اراك أكاااديمي واداادة ضاام الاادورة الواداادة للمرنااامج لم ا ما يام ا يلااى اسااتقطا
اتفاقية شراكة رديدة مع راماة أوروبية كمنسق للمرنامج ومع الااماة الشرمكة نفسيا.
الماد( ( : )6يم

الرئيؤ في الحاإ

التي لم يرد يلنيا ن

في هل األسؤ وفي أية شكاإ

ناتاة ي تطميقيا.

