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المحور األول :تبادل طمبة وطاقم مؤسسات التعميم العالي

أوالً :أسئهت عبيت
 .1ما ىو برنامج اراسموس بمس؟
اراسموس بمس ىو برنامج عالمي متكامل معتمد من قبل المفوضية األوروبية لمتعميم والتدريب والشباب والرياضة.
وىو أٌيضاً خالصة دمج سبعة برامج تم طرحيا من قبل االتحاد األوروبي في السنوات الماضية بنسخة مستحدثة.
حيث ييدف البرنامج إلى دعم الشراكات األكاديمية وغيرىا وتعزيز التعاون بين المؤسسات والمنظمات الشبابية
وتبادل الخبرات والثقافات من خالل المجاالت والمحاور التي يدعميا البرنامج وىي:
أ-

المحور األول :محور التبادل األكاديمي الدولي لألفراد والذي ييدف الى تعزيز تنقل الطمبة والموظفين
من والى الدول الشريكة.

ب -المحور الثاني :محور بناء القدرات في مجال التعميم العالي لتعزيز التعاون والشراكات التي يكون ليا
أثر عمى تحديث وتدويل مؤسسات وأنظمة التعميم العالي في الدول الشريكة ،مع التركيز بشكل خاص
عمى الدول الشريكة المجاورة لالتحاد األوروبي.
ت -المحور الثالث :محور دعم حوار السياسات من خالل التشبيك مع خبراء اصالح التعميم العالي في
الدول الشريكة المجاورة لالتحاد األوروبي.
ث -أنشطة جين مونيو والتي تيدف إلى تشجيع التدريس والبحث والتفكير في مجال دراسات االتحاد
األوروبي في جميع أنحاء العالم.
لممزيد من المعمومات عن البرنامج اضغط ىنا.
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المحور األول :تبادل طمبة وطاقم مؤسسات التعميم العالي
 .2ما ىي الفرص المتاحة لطمبة وطاقم مؤسسات التعميم العالي؟
يقدم برنامج اراسموس بمس مجموعة واسعة من الفرص لمطمبة والموظفين لمدراسة والتدريب في الخارج .حيث
يمول البرنامج التبادل األكاديمي الدولي لمطمبة لمدراسة في جامعة مستضيفة لمدة  12-3شي اًر ،والحصول عمى
اعتماد معادلة لفترة التبادل قبل الجامعة المرسمة .ويمكن لمطمبة أيضاً القيام بالتدريب في الخارج لمدة 12-2
شي اًر .يوفر اراسموس بمس فرصاً إضافية لمطمبة الراغبين بالحصول عمى درجات الماجستير الدكتوراه الكاممة
في الخارج من خالل برامج المنح الدراسية وىي :برنامج اراسموس مندوس لمماجستير المشترك.
كما ويمول البرنامج تبادل موظفي الجامعات ،مما يسمح ليم بالتدريس أو التدريب في الخارج في الجامعة
الشريكة.

ثبنيبً :انتببدل انذوني األكبديًي
 .1ما ىو التبادل األكاديمي الدولي؟
يمكن تعريف التبادل الدولي بأنو فترة محدودة من الدراسة أو التدريب في جامعة أو مؤسسة في أوروبا ،بحيث
يدرس الطالب مساقات من ضمن خطتو األكاديمية ،وبعد انياء فترة التبادل ،يعود الطمبة إلى جامعتيم األم،
حيث يتم اعتماد ما درس في فترة التبادل واكمال دراستيم .بينما يقوم موظفو الجامعات (أكاديميين أو إداريين)
بإلقاء عدد من المحاضرات أو حضور ورشات وندوات في الجامعة األوروبية.
 .2ما ىي خيارات التبادل الدولي المتاحة لمطمبة والطاقم؟
يمكن لمطمبة الممتحقين في الجامعة سواء في درجة البكالوريوس أو الماجستير ومن تنطبق عميو الشروط
المشاركة في فرص تبادل دولي من أجل الدراسة أو من أجل التدريب ،بينما يتيح البرنامج لطاقم الجامعة سواء
الطاقم األكاديمي أو االداري االستفادة من فرص تبادل لمتدريس أو التدريب.
 .3ما المقصود بتبادل الطاقم من أجل التدريب؟
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المحور األول :تبادل طمبة وطاقم مؤسسات التعميم العالي
يستيدف ىذا النوع من التبادل الطاقم االداري في الجامعات المشاركة في مشروع التبادل ،حيث يدعم تبادل
الطاقم االداري التطوير الميني ليم من خالل المشاركة في أنشطة تدريبية في الجامعة المستضيفة في مجال
عمل الموظف المشارك ،والتي تيدف التطوير الشخصي والميني ،ويمكن أن تشمل نقل المعرفة ،وتبادل
الممارسات الجيدة ،والتعمم من الخبرات السابقة ،واكتساب الميارات العممية أو اكتشاف أفكار جديدة لمتعمم
والتدريس.
حيث يمكن ان تشمل أنشطة التدريب إحدى النشاطات التالية:


التدريب الميداني في المجال



حضور ورش عمل أو دورات



حضور األسبوع التدريب لمموظفين

 .4ما المقصود بتبادل الطاقم من أجل التدريس؟
ىذا النوع من التبادل يستيدف الطاقم االكاديمي في الجامعات الشريكة ،بحيث يقوم الموظف األكاديمي
بالمشاركة في أنشطة تدريس في الجامعة المستضيفة ،بحيث يجب عمى المستفيد القاء محاضرات لطمبة الجامعة
بما يعادل  8ساعات تدريس أسبوعياً عمى األقل .بحيث يمكن أن تكون أنشطة التدريس بأشكال مختمفة مثل
حمقات دراسية ومحاضرات ودروس تعميمية  ،عمى سبيل المثال.
 .5ىل عدد فرص المتاحة يعتمد عمى مدة المشروع؟
ال ،يعتمد عدد الفرص المتاحة عمى الميزانية المستممة من البرنامج والتي بدورىا تعتمد عمى جودة المشروع.
 .6كيف يتم تحديد عدد فرص التبادل المتاحة؟
خالل مرحمة تقديم طمب تمويل لمشروع تبادل دولي ضمن برنامج اراسموس بمس ،تقوم الجامعة المستضيفة
والتي تمثل الجامعة المنسقة لممشروع بتحديد عدد ونوع فرص التبادل المتاحة بعد التواصل مع الجامعة الشريكة.
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المحور األول :تبادل طمبة وطاقم مؤسسات التعميم العالي
وبعد حصول المشروع عمى تمويل ،يتم تحديد نوع وعدد الفرص المتاحة ٍ
لكل من الطمبة والطاقم في اتفاقية
المشروع والتي توقع من ممثمين عن كال الجامعتين.
 .7ما ىي التخصصات والمجاالت المتاحة لمتبادل؟
خالل مرحمة تقديم طمب تمويل لمشروع تبادل دولي ضمن برنامج اراسموس بمس ،تقوم الجامعة المستضيفة
والتي تمثل الجامعة المنسقة لممشروع بالتواصل مع الجامعة الشريكة لتحديد المجاالت والتخصصات المتاحة
لمتبادل؛ والتي تكون بالعادة التخصصات المشتركة بين الجامعتين والتي تدرس بالمغة االنجميزية .وبعد حصول
المشروع عمى تمويل ،يتم تحديد التخصصات المتاحة لمتبادل ٍ
لكل من الطمبة والطاقم في اتفاقية المشروع والتي
توقع من ممثمين عن كال الجامعتين.
 .8ما ىي أقصى مدة تبادل متاحة لمطمبة والطاقم؟
الحد األقصى لتبادل الطمبة ىو  12شير ،أي ما يعادل فصمين دراسيين ،بينما الحد األقصى لتبادل الطاقم
بنوعيو ىو شيران.
 .9ما ىي أقل مدة تبادل متاحة لمطمبة والطاقم؟
الحد األدنى لتبادل الطمبة ىو فصل دراسي واحد والذي تختمف مدتو حسب الجامعة والدولة المستضيفة ،بينما
الحد االدنى لتبادل الطاقم بنوعيو ىو  5أيام بدون أيام السفر.
 .11متى تبدأ فترة التبادل لمطمبة و متى تنتيي؟
موجودا في الجامعة المستضيفة ،بحيث
تبدأ فترة التبادل لمطمبة من اليوم األول الذي يجب أن يكون الطالب/ة
ً
يمكن أن يكون تاريخ بدء الفصل الدراسي األول أو الثاني في الجامعة المستضيفة ،او تاريخ أي حدث ترحيبي
تنظمو الجامعة المستضيفة ،أو دورات في المغة قبل البدء بالفصل الدراسي.
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المحور األول :تبادل طمبة وطاقم مؤسسات التعميم العالي
أما تاريخ انتياء فترة التبادل فيو آخر يوم يجب أن يكون فيو الطالب/ة حاض اًر في الجامعة المستضيفة ،حيث
يقوم الطالب بتوقيع عقد لممنحة بمجرد وصولو لمجامعة المستضيفة والذي يكون محدد فيو تاريخ نياية فترة
التبادل.
 .11ما ىي المغة المستخدمة لمدراسة أو التدريس في فترة التبادل والمكوث في الجامعة المستضيفة؟
بالعادة ،يتم التوافق عمى التخصصات المتاحة لمتبادل والمغة المطموب توافرىا لدى الطمبة المشاركين في التبادل
في اتفاقية المشروع بين الجامعتين ،وغالباً ما تكون ىذه التخصصات مطروحة لمطمبة الدوليين بالمغة االنجميزية.
وفي بعض األحيان ،تدرس ىذه التخصصات في المغة الرسمية لمدولة المستضيفة ،بحيث يعطى الطمبة
المشاركين دورات مكثفة لتعمم ىذه المغة.
 .12ىل يمكن أن تستمر فترة التبادل بعد تاريخ انتياء المشروع إذا لم ينيي أحد المشاركين فترة تبادلو
بعد؟
ال يمكن أن تستمر فرص التبادل بعد تاريخ انتياء المشروع .حيث يجب تضمين فترة كافة فرص التبادل المتاحة
ضمن تواريخ بداية المشروع وتاريخ انتيائو .ىذا يعني أنو إذا كان تاريخ انتياء المشروع يكون في منتصف فصل
دراسي في الجامعة المستضيفة ،فال يمكن تضمين ىذا الفصل الدراسي لتبادل الطمبة ضمن ىذا المشروع.
 .13ماذا يحدث في حال عودة الطالب مبك ارً قبل انياء فترة التبادل المتفق عمييا؟
وفقًا لممادة رقم  3.6من اتفاقية تبادل الطمبة والتي يوقعيا الطالب بمجرد وصولو لمجامعة المستضيفة فإنو عند
اإلنياء المبكر لفترة التبادل ،يقوم الطالب/ة بسداد الدعم المالي أو جزء منو إال إذا تم االتفاق عمى ذلك بشكل
مختمف مع الجامعة المرسمة .حيث يتم تحديد قواعد استرداد المنحة من خالل مكتب اراسموس بمس الوطني في
الدولة المستضيفة.

6

األسئهت انشبئعت وانًكررة

المحور األول :تبادل طمبة وطاقم مؤسسات التعميم العالي
عندما يتم انياء فترة التبادل المتفق عمييا بسبب أسباب قاىرة وخارجة عن تحكم الطالب/ة ،وبعد دراسة ىذه
االسباب من قبل مكتب اراسموس بمس في الدولة ،فإنو يمكن لمطالب/ة الحصول عمى مبمغ المنحة المقابمة لمفترة
الفعمية لفترة التبادل ،مع ضرورة استرداد أي أموال متبقية لمفترة المتبقية والتي لم يشارك فييا المستفيد.
أما اذا اتضح لدى مكتب اراسموس بمس أن أسباب العودة المبكرة ليس حالة أسباب قاىرة ،فإنو سيتعين إعادة
المنحة كاممةً.
 .14ىل يمكن مشاركة الشخص نفسو في التبادل الدولي عدة مرات خالل دراستو؟
نعم  ،يم ّكن برنامج اراسموس بمس الطمبة من الدراسة أو التدريب في الخارج أكثر من مرة كطالب اراسموس بمس
ما دام محترماً لمحد األدنى لكل نشاط (مثالً  3شيور لمطمبة) ولم يتجاوز الحد األقصى وىو  12شي اًر لكل درجة
دراسية .ومع ذلك ،قد تقرر مؤسسات التعميم العالي إعطاء أولوية أقل لمطمبة الذين استفادوا بالفعل من فرص
تبادل في نفس دورة الدراسة.
 .15ىل يمكن مشاركة الطالب/ة أو الموظف في التبادل إلى أكثر من بمد واحد؟
شير في كل دورة دراسية ،ويمكن أن يكون
نعم ،يمكن لمطمبة متابعة المشاركة في التبادل لمدة تصل إلى ً 12ا
ذلك في أكثر من بمد واحد .بينما ال توجد قيود عمى تبادل الموظفين.

ثبنثبً :شروط أههيت انتقذو
 .1كيف أعرف إذا كنت مؤىال لممشاركة في فرص التبادل الدولي لمطمبة ضمن برنامج اراسموس بمس؟
لممشاركة في فرص التبادل الدولي لمطمبة لمدراسة أو التدريب ضمن برنامج اراسموس بمس ،يجب أن تكون
مستوفياً لكافة الشروط المطموبة .لمعرفة ىذه الشروط يرجى مراجعة االعالن الخاص بالفرصة التي ترغب بالتقدم
ليا.
 .2كيف أعرف إذا كنت مؤىال لممشاركة في فرص التبادل الدولي لمطاقم ضمن برنامج اراسموس بمس؟
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المحور األول :تبادل طمبة وطاقم مؤسسات التعميم العالي
لممشاركة في فرص التبادل الدولي لطاقم الجامعة االداري أو األكاديمي ضمن برنامج اراسموس بمس ،يجب أن
يكون مقدم الطمب مستوفياً لكافة شروط ومعايير األىمية .لمعرفة ىذه الشروط يرجى مراجعة االعالن الخاص
بالفرصة التي ترغب بالتقدم ليا.
 .3ىل ىناك حد لمسن لممشاركة في التبادل االكاديمي ضمن برنامج اراسموس بمس؟
ال يوجد قيود أو حدود لمعمر لممشاركة في أي من فرص التبادل ضمن برنامج اراسموس بمس .ومع ذلك ،يجب
استيفاء معايير االختيار لمبرنامج الذي تتقدم إليو ،كما ىو محدد من قبل الجامعة المرسمة.
 .4ىل البرنامج متاح لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة؟
جميع محاور وأنشطة برنامج اراسموس بمس متاحة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث ييدف البرنامج
إلى تعزيز العدالة واالندماج من خالل تسييل الوصول إلى المتعممين من ذوي الخمفيات المحرومة والفرص
القميمة مقارنة مع أقرانيم بما في ذلك األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقمية ،بدنية أو حسية أو غيرىا من
االعاقات.
 .5ماذا يحدث بعد أن يتم اختياري لمدراسة أو التدريب في الخارج ضمن برنامج اراسموس بمس؟
بمجرد ترشيحك واختيارك من فريق جامعتك ،تقوم الجامعة المرسمة بإرسال جميع بياناتك (االسم ،التخصص،
االيميل وغيرىا) الى منسقي الجامعة المستضيفة ،والتي بدورىا تقوم بالتواصل معك عبر االيميل إلعالمك بكافة
الخطوات الواجب اتباعيا والتي تختمف من جامعة الى أخرى ،حيث يجب عميك كطالب/ة مرشح/ة لممشاركة
اتباع كافة التعميمات التي تم استالميا من الجامعة المستضيفة وااللتزام بكافة المواعيد المطروحة من قبميم.
 .6أنا أنييت دراستي وأرغب في القيام بتدريب في الخارج :ىل يمكنني القيام بذلك ضمن اراسموس
بمس؟
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نعم ،باإلمكان القيام بذلك .ىذا من أحد األنشطة الحديثة التي يقدميا برنامج اراسموس بمس لمخريجين الجدد.
ومع ذلك ،يجب أن يتم اختيارك من قبل مؤسسة التعميم العالي الخاصة بك خالل السنة األخيرة من دراستك،
ويجب أن تقوم بالقيام واكمال التدريب الخاص بك في الخارج في غضون عام واحد من التخرج.

رابعبً :انجًع بين عذة فرص تببدل يختهفت
 .1ىل من الممكن الجمع بين التبادل لمدراسة والتبادل لمتدريب ضمن نفس فترة التبادل؟
يم ّكن برنامج اراسموس بمس الطمبة من الدراسة أو التدريب في الخارج أكثر من مرة كطالب اراسموس بمس طالما
شير الحد األقصى لكل دورة دراسية.
احترم المشارك الحد األدنى من المدة لكل نشاط ،واحترم كون ً 12ا
وىذا يعني أنو بإمكانك ،عمى سبيل المثال ،أن تتقدم بطمب لمدراسة في الخارج لمدة  6أشير ،وفي وقت الحق
تقوم بالتدرب لمدة  6أشير في نفس الدورة الدراسية (عمى سبيل المثال درجة البكالوريوس) ،كما ويمكنك أيضا
الجمع بين كال النوعين من األنشطة .من الممكن حدوث تقسيم الفترتين الى  8 + 4أشير  ،أو 6 + 3 + 3
وما إلى ذلك ،ولكن في جميع الحاالت يجب أن يحترم الحد األدنى لكل نوع من النشاط (أي  2شير لمتدريب3 ،
أشير أو فصل أكاديمي لمدراسة).
 .2ىل من الممكن الجمع بين التبادل لمدراسة والتدريب في إطار نشاط واحدة؟
إن الجمع بين الدراسة والتدريب في الخارج في تبادل واحد ىو أحد االمكانيات الجديدة التي يقدميا برنامج
اراسموس بمس .في ىذه الحالة ،الحد األدنى لممدة ىو  3شيور (أو فصل دراسي) ،والحد األقصى ىو 12
شير .ىذه الفترات (الحد األدنى واألقصى) ىي نفسيا بغض النظر عن كيفية تقسيم الوقت بين النشاطين.
ًا
 .3لقد حصمت بالفعل عمى تجربة اراسموس في إطار برنامج Lifelong Learning؛ ىل يمكنني
الدراسة أو التدريب في الخارج ضمن برنامج اراسموس بمس؟
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إذا كنت قد درست بالفعل أو تدربت في الخارج كطالب اراسموس في إطار برنامج  ،Lifelong Learningفإنيا
ال تستثنيك من االستفادة من تجربة دولية أخرى ضمن برنامج اراسموس بمس طالما تم احترام الحد األقصى
شير في
شير في مستوى البكالوريوسً 12 ،ا
شير لكل دورة دراسية (أي ما يصل إلى ً 12ا
الكمي وىو ً 12ا
شير عمى مستوى الدكتوراه).
الماجستير ،وً 12ا

شير في كل
يتم احتساب المشاركة السابقة في إطار برنامج  Erasmus-Lifelong Learningضمن ً 12ا
شيرا ،يمكنك الدراسة أو التدريب في الخارج مرة
دورة دراسية .في حال لم تصل بعد إلى الحد األقصى البالغ ً 12
أخرى في نفس دورة الدراسة ،أما إذا كنت قد وصمت بالفعل إلى الحد األقصى ،فستكون قاد اًر عمى التقدم بطمب
لمحصول عمى مزيد من فترات الدراسة أو التدريب في الخارج بمجرد أن تحصل عمى درجة عممية في دورة
الدراسة التالية.
مثالً :اذا درست لمدة  4أشير في جامعة أخرى في إطار برنامج  Erasmus-Lifelong Learningخالل فترة
البكالوريوس ،وكنت ترغب بدراسة آخر فصل اخر أو الحصول عمى تدريب في الخارج ،فال يزال بإمكانك التقدم
لمحصول عمى أنشطة تبادل لمدة  8أشير ( .)8 = 4-12أما إذا قمت بالتسجيل في برنامج الماجستير ،فسيتم
قادر عمى التقدم بطمب لمتبادل لمدة تصل إلى 12
تصفير العداد الخاص بك ليذه الدورة الدراسية ،وستكون ًا
شيرا .وفي حال كنت قد حصمت عمى درجة ماجستير ثانية واستفدت بالفعل من  6أشير خالل أول درجة
ً
شير وىو الحد
ماجستير ،فإنو يمكنك الدراسة أو التدريب في الخارج لمدة  6أشير فقط أي ما مجموعو ً 12ا
شير عمى مستوى درجة الدكتوراه.
األقصى ،بعد ذلك ،ستكون مؤىالً لفترة أقصاىا ً 12ا
 .4أنا بالفعل اآلن مشارك في التبادل لمدراسة أو القيام بالتدريب في الخارج وأرغب بتمديد الفترة ،فماذا
أفعل؟
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يمكنك طمب تمديد مدة تبادلك في الخارج في آخر شير قبل تاريخ االنتياء المتوقع لفترة التبادل الحالية والتي
وافقت عمييا في اتفاقية التعميم واتفاقية المنحة الخاصة بك ،بشرط أال تكون قد بمغت الحد األقصى المسموح بو
لفترة التبادل وىو 12شي اًر.
وبعد تقديم طمب التمديد ،يتم دراستو من كال الجامعتين-المرسمة والمستضيفة -حسب بعض المعايير والشروط
والتي من أىميا :مقدار التمويل والميزانية المتاحة ،اداء الطالب/ة ألكاديمي خالل فترة التبادل الحالية وتوافر
حمل أكاديمي كامل لفترة التبادل المقترحة لمتمديد.

خبيسبً :انًنحت وانتًويم
 .1ماذا تغطي منحة التبادل لمطمبة؟
يمكن لمطمبة المستفيدين من فرص التبادل الدولي ضمن برنامج اراسموس بمس الحصول عمى منحة من االتحاد
األوروبي لممساىمة في تكاليف السفر واإلقامة خالل فترة الدراسة أو التدريب في الدولة المستضيفة .بحيث يتم
بناء عمى معايير موضوعية وشفافة والتي تشمل :مستوى المعيشة في الدولة المستضيفة
تحديد ىذه المبالغ ً
والمسافة بين الدولتين المرسمة والمستضيفة .
تحديد قيمة الراتب الشيري لمطالب/ة المستفيد :يتم تحديد قيمة الراتب الشيري الذي يحصل عميو الطالب/ة حسب
مستوى المعيشة في الدولة المستضيفة ،كما ىو موضح بالجداول أدناه:
الدول المستضيفة

الدول المرسمة

قيمة المنحة

المجموعة االولى من دول االتحاد االوروبي (مستوى معيشة عالي):
الدول الشركاء

الدنمارك ،فنمندا ،ايسمندا ،ايرلندا ،بريطانيا ،السويد ،لوكسمبورغ ،النرويج
و ليشتنشتاين.
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المجموعة الثانية من دول االتحاد االوروبي (مستوى معيشة متوسط):
النمسا ،بمجيكا ،ألمانيا ،فرنسا ،ايطاليا ،اليونان ،اسبانيا ،قبرص ،ىولندا،
مالطا والبرتغال.

 859يورو شيرياً

المجموعة الثالثة من دول االتحاد االوروبي (مستوى معيشة منخفض):
بمغاريا ،كرواتيا ،التشيك ،استونيا ،التفيا ،ليتوانيا ،المجر ،بولندا ،رومانيا،

 899يورو شيرياً

الدول الشريكة

 799يورو شيرياً

سموفاكيا ،سموفينيا ،جميورية مقدونيا وتركيا.
دول االتحاد األوروبي

 تحديد قيمة تكاليف السفر:سيتمقى الطمبة المشاركون في برنامج اراسموس بمس مبالغ لتغطية تكاليف سفرىم ذىاباً واياباً ،حيث ان الدعم
المالي "لممسافة المقطوعة" ىو الحد األقصى المسموح بو من قبل برنامج اراسموس بمس .وفي حال عدم كفاية
المبمغ المخصص لدفع تكاليف الرحمة المرغوبة ،يجب عمى المشارك في المنحة أن يجد مصادر تمويل أخرى.
بناء عمى المسافة بين الدولتين المرسمة والمستضيفة كما ىو موضح في الجدول
ويتم حساب قيمة تكاليف السفر ً
أدناه:
قيمة تكاليف السفر

مسافة السفر
بين  99-19كم

 29يورو لكل مشارك

بين  499-199كم

 189يورو لكل مشارك

بين  1999-599كم

 275يورو لكل مشارك

بين  2999-2999كم

 369يورو لكل مشارك

بين  3999-3999كم

 539يورو لكل مشارك

بين  7999-4999كم

 829يورو لكل مشارك

ما يزيد عن  8999كم

 1599يورو لكل مشارك

 .2ماذا تغطي منحة التبادل لمطاقم؟
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كما الحال في التبادل الدولي لمطمبة ،يحصل موظفي الجامعات المستفيدين من فرص التبادل الدولي ضمن
برنامج اراسموس بمس عمى منحة من االتحاد األوروبي لممساىمة في تكاليف السفر واإلقامة خالل فترة التدريس
أو التدريب في الدولة المستضيفة.
 تحديد قيمة األجر اليومي لموظف الجامعة المستفيد :يتم تحديد قيمة األجر اليومي الذي يحصل عميوالموظف حسب مستوى المعيشة في الدولة المستضيفة ،كما ىو موضح بالجداول أدناه:

الدول المستضيفة

الطاقم من دول االتحاد األوروبي

الطاقم من الدول الشريكة

الحد االدنى-الحد االقصى

القيمة

المجموعة االولى من دول االتحاد االوروبي
(مستوى معيشة عالي):
الدنمارك ،فنمندا ،ايسمندا ،ايرلندا ،بريطانيا،

 189-89يورو يومياً

 189يورو يومياً

السويد ،لوكسمبورغ ،النرويج و ليشتنشتاين.
المجموعة الثانية من دول االتحاد االوروبي
(مستوى معيشة متوسط):
النمسا ،بمجيكا ،ألمانيا ،فرنسا ،ايطاليا ،اليونان،

 169-79يورو يومياً

 169يورو يومياً

اسبانيا ،قبرص ،ىولندا ،مالطا والبرتغال.
المجموعة الثالثة من دول االتحاد االوروبي
(مستوى معيشة منخفض):
بمغاريا ،كرواتيا ،التشيك ،استونيا ،التفيا،

 149-69يورو يومي ًا

 149يورو يومي ًا

ليتوانيا ،المجر ،بولندا ،رومانيا ،سموفاكيا،
سموفينيا ،جميورية مقدونيا وتركيا.
الدول الشريكة غير دول االتحاد األوروبي

 189يورو يومي ًا

غير متاح

أما بالنسبة لما يتعمق بتكاليف السفر التي يقدميا برنامج اراسموس بمس لطاقم الجامعة المستفيد ،فيي نفس القيم
المقدمة في حال مشاركة الطمبة وذلك العتماد قيمة التكاليف عمى المسافة بين الدولتين والتي ال تختمف
باختالف نوع التبادل.
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 .3كيف يتم حساب المسافة والتي ينبغي استخداميا لحساب الدعم المالي السفر؟
استناداً عمى مسافة السفر بين الدولة المرسمة والمستضيفة يتم حساب قيمة الدعم المالي الالزم لتغطية تكاليف
السفر لكل مشارك ،حيث يجب حساب مسافات السفر باستخدام حاسبة المسافة المدعومة من قبل المفوضية
األوروبية

من

خالل

الموقع

االلكتروني:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

.plus/resources/distance-calculator_en
حيث يتم تحديد المدينة والدولة التي سيسافر منيا المستفيد ،باإلضافة الى المدينة والدولة المستضيفة ومن ثم يتم
حساب المسافة بين الدولتين مباشرة .عمماً أنو يجب استخدام مسافة السفر في اتجاه واحد فقط لحساب تكاليف
يابا حسب الجدول أدناه:
ذىابا وا ً
السفر الممنوحة من االتحاد األوروبي والتي ستدعم الرحمة ً
قيمة تكاليف السفر

مسافة السفر
بين  99-19كم

 29يورو لكل مشارك

بين  499-199كم

 189يورو لكل مشارك

بين  1999-599كم

 275يورو لكل مشارك

بين  2999-2999كم

 369يورو لكل مشارك

بين  3999-3999كم

 539يورو لكل مشارك

بين  7999-4999كم

 829يورو لكل مشارك

ما يزيد عن  8999كم

 1599يورو لكل مشارك

 .4ىل يمكن لممستفيد الحصول عمى الدعم المالي لمسفر من مكان آخر غير مدينة الجامعة المرسمة؟
نعم ،يمكن ذلك ولكن بعد التواصل واالتفاق المسبق مع كال الجامعتين -المرسمة والمستضيفة.-
 .5ما ىي الوثائق المطموبة السترداد تكاليف السفر التي دفعيا الطالب لموصول الى البمد المستضيف؟
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القاعدة العامة ىي أن المشاركين ال يحتاجون سوى تقديم دليل عمى حضور األنشطة المتفق عمييا في الخارج.
ال تُطمب تذاكر السفر أو الفواتير األخرى التي تحدد مكان المغادرة ومكان الوصول إال في حالة السفر من مكان
مختمف عن موقع الجامعة المرسمة و /أو السفر إلى مكان مختمف عن موقع الجامعة المستضيفة ،مما يؤدي إلى
تغيير نطاق المسافة.
 .6تطبيق حاسبة المسافة ال تحسب بشكل كاف تكاليف السفر .ماذا يجب أن افعل؟
تكاليف السفر ىو مساىمة من قبل المفوضية األوروبية ويتبع مبادئ عدم الربح والتمويل المشترك .حيث أن
تكاليف السفر ال تُعنى بتغطية جميع التكاليف التي تكبدىا المشارك وانما تُعنى بدعميم قدر اإلمكان .في بعض
الحاالت ،سيتم المبالغة في حساب تكاليف السفر ،وفي حاالت أخرى ،سيتم التقميل من ىذه التكاليف.
 .7ما ىو الموعد النيائي المتوقع لدفع التمويل من الجامعة المستضيفة لممشاركين؟
بالنسبة لمطمبة :في غضون  39يوم بعد توقيع اتفاقية المنحة من ِقبل الطالب والجامعة المستضيفة ،وفي موعد
ال يتجاوز تاريخ بداية فترة التبادل ،أو عند استالم تأكيد الوصول.
بالنسبة لمموظفين :في غضون  39يوم بعد توقيع االتفاقية من قبل الطرفين ،وفي موعد ال يتجاوز تاريخ بداية
فترة التبادل.
يتم تحديد طرق وآليات الدفع في اتفاقية المنحة بين الجامعة المستضيفة والمستفيد سواء من الطمبة أو الطاقم.
 .8ىل يمكن أن تقرر الجامعة المستضيفة خفض الدعم المالي لمفرد أو دعم السفر من أجل تمويل
المزيد من فرص التبادل؟
ال يمكن ذلك .حيث أن قيمة التمويل سواء البدل الشيري لمطمبة ولمموظفين أو تكاليف السفر محددة بشكل
نيائي من البرنامج ،وتبقى ىذه التكاليف ثابتة طوال مدة التبادل.
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 .9ىل يمكن لممشاركين تمقي تمويل إضافي إلى جانب منحة االتحاد األوروبي أثناء فترة التبادل؟
قد يحصل الطمبة أو الموظفون -إلى جانب منحة االتحاد األوروبي -عمى منح منحة وطنية أو إقميمية و  /أو
محمية مقدمة من ممول عام أو خاص.
ال يخضع ىذا النوع من المنح المقدمة من مصادر تمويل أخرى غير االتحاد األوروبي الى قوانين المبالغ والحد
األدنى واألقصى من المستويات المنصوص عمييا في دليل برنامج اراسموس بمس .بحيث يجب تدوين ىذه
المنحة والزيادة في الرصيد في اتفاقية منحة منفصمة (خارج اتفاقية منحة اراسموس بمس بين الجامعة المستضيفة
والمستفيد.
 .11ىل يمكن لممؤسسة المستضيفة أن تقمل من منحتي أو أن تطمب مني تسديد جزء من /كل منحة
اراسموس بمس الخاصة بي؟
يتوجب عمى الطمبة المستفيدين من منحة برنامج اراسموس بمس أن يسددوا بشكل كامل أو جزئي منحة االتحاد
األوروبي إذا لم يمتزموا بشروط اتفاقية المنحة التي قاموا بالتوقيع عمييا عند وصوليم لمجامعة المستضيفة.
ومع ذلك ،ىناك استثناءات ليذه القاعدة عندما يتم منع الطمبة من إكمال األنشطة المخطط ليا في الخارج بسبب
ظروف و قوة قاىرة ،أي حالة استثنائية غير متوقعة أو حدث خارج عن سيطرة المستفيد وال يمكن نسبو إلى خطأ
أو إىمال من طرفو .في ىذه الحالة ،يحق لممستفيد الحصول عمى مبمغ المنحة المقابمة لممدة الفعمية لفترة التبادل،
ويجب استرداد األموال المتبقية (باستثناء ما إذا تم االتفاق عمى ذلك بشكل مختمف مع الجامعة المرسمة).
لذلك ،يجب عمى المستفيد أن يق أر بعناية كافة بنود اتفاقية المنحة قبل التوقيع عمييا وأن يأخذىا باالعتبار خالل
فترة التبادل.
 .11ىل يمكنني المشاركة في التبادل ضمن برنامج اراسموس بمس بدون منحة دراسية ،أو مع مصادر
تمويل أخرى؟
16
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بالنسبة لمتبادل الدولي ضمن اراسموس بمس ،يجب عميك التواصل مع قسم العالقات الخارجية في جامعتك
ممكنا.
لمعرفة ما إذا كان ذلك
ً
يوفر برنامج اراسموس بمس عدداً من المنح الدراسية لمحصول عمى درجة الماجستير المشتركة من خالل برامج
) ،Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMDsحيث يتم توفير منح دراسية لحوالي 15
أفضل طالب من الطمبة المتقدمين لممنافسة لاللتحاق بدرجة الماجستير المعنية .كما تقوم ىذه البرامج باختيار
طمبة آخرين لممشاركة دون الحصول عمى منح دراسية من اراسموس بمس ،ايضاً بعض برامج الماجستير قادرة
أيضا المشاركة في برامج
عمى تقديم منح كاممة أو جزئية لمطمبة من مصادر أخرى ،كما ومن الممكن
ً
رسوما.
 EMJMDكطالب يدفع
ً

سبدسبً :انعقود وانوثبئق انتعبقذيت
أ-

اتفبقيت ينحت انًستفيذ:

تحدد اتفاقية المنح لممستفيد ترتيبات الدعم المالي والدفع لممستفيد سواء الطالب أو الموظف ،حيث يتم توقيع ىذه
االتفاقية بين المستفيد نفسو والجامعة المستضيفة.
ويجب توقيع ىذه االتفاقية من قبل الطرفين قبل البدء بأنشطة التبادل ،حيث ال يمكن دفع منحة البرنامج
لممستفيد إال بعد التوقيع عمى ىذه االتفاقية.

ة -اتفبقيت انتعهى نهطهبت:
 .1ما ىي اتفاقية التعمم ومتى يمزم التوقيع عميو؟
قبل أن تبدأ فترة التبادل ،يجب عمى الجامعة المرسمة والمستضيفة وبالتواصل مع الطالب/ة المستفيد/ة االتفاق
عمى المساقات التي سيدرسيا الطالب/ة المشارك/ة خالل فترة التبادل في الجامعة المستضيفة من خالل اعداد
اتفاقية التعمم لفترة التبادل .الغرض من اتفاقية التعمم ىو ضمان توفير اإلعداد الشفاف والفعال لفترة الدراسة في
الخارج وضمان حصول الطالب عمى معادلة واحتساب لممساقات التي تم إكماليا بنجاح في الخارج .بحيث تحدد
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اتفاقية التعمم التخصص األكاديمي لمطالب/ة ،والمساقات التي سيتم دراستيا في الجامعة المستضيفة ،والمساقات
التي تعادليا في الجامعة المرسمة والتي يجب ان تكون من ضمن خطة الطالب/ة الدراسية.
لممزيد من المعمومات حول كيفية التعامل مع اتفاقية التعمم اضغط ىنا
جميع النماذج متوافرة عمى موقع البرنامج ،لالطالع عمييا اضغط ىنا
 .2ىل يجب استخدام نموذج اتفاقية التعمم؟ ىل يمكن أن يتم تعديميا؟
يوصى باستخدام نموذج اتفاقية التعمم المقدم من قبل البرنامج قدر اإلمكان ،مع العمم أن بعض الجامعات تنتج
اتفاقيات تعمم باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعمومات الخاصة بيا.
ىذا وتتمتع الجامعات بحرية تخصيص النموذج المقدم من خالل إضافة حقول إضافية (مثل معمومات عن منسق
أيضا طمب معمومات أقل
المشروع أو االئتالف) ،أو تغيير التنسيق (مثل حجم ولون الخط) .وقد تقرر الجامعات ً
في اتفاقية التعمم ،إذا كانت ىذه المعمومات موجودة بالفعل في مستندات أخرى أو قواعد بيانات الجامعة.
في جميع األحوال ،يجب أن تتضمن اتفاقية التعمم عمى األقل أسماء الجامعتين (المرسمة والمستضيفة)،
باإلضافة إلى أسماء وتفاصيل التواصل الخاصة بالطالب/ة وأشخاص التواصل في كال الجامعتين (راجع سؤال
رقم  3من ىذا القسم).
 .3ما ىي المعمومات التي يجب تضمينيا في اتفاقية التعمم؟
يجب أن تحتوي اتفاقية التعمم عمى األقل عمى المعمومات التالية:
 أسماء جميع الجامعات المعنية، اسم وتفاصيل التواصل لمطالب/ة، اسم وتفاصيل شخص التواصل في الجامعة المرسمة والمستضيفة.18
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 المساقات التي سيدرسيا الطالب/ة خالل فترة التبادل في الجامعة المستضيفة، المساقات التي ستعادل لمطالب/ة في الجامعة المرسمة حين عودتو، اسم وتوقيع الشخص المسئول أكاديمياً في كال الجامعتين .4كيف يمكن الحصول عمى اتفاقية التعمم؟
يمكنك التواصل مع مكتب العالقات الخارجية في جامعتك لمحصول عمى نموذج اتفاقية التعمم الخاصة بالتبادل
الدولي ضمن برنامج اراسموس بمس ،أو بإمكانك الرجوع الى الموقع اإللكتروني الخاص ببرنامج اراسموس بمس
بجميع محاوره لمحصول عمى النموذج.
لمحصول عمى نموذج اتفاقية التعمم اضغط ىنا.
 .5من يقوم بتوقيع اتفاقية التبادل لمطمبة؟
باعتبار أن اتفاقية التعمم ىي وثيقة لضمان حصول الطالب/ة عمى معادلة واحتساب لفترة التبادل التي قام بيا في
الخارج؛ فإنو يجب ان يتم توقيعيا قبل سفر الطالب/ة من الطالب نفسو والمنسق األكاديمي في الجامعة المرسمة
والمستضيفة ،حيث يقصد بالمنسق األكاديمي عميد الكمية أو رئيس القسم الذي يمتحق بو الطالب/ة في الجامعة.
وبتوقيع اتفاقية التعمم تمتزم جميع األطراف الموقعة باالمتثال لجميع األنشطة والترتيبات المتفق عمييا ،وبالتالي
ضمان حصول الطالب/ة عمى االعتراف واالحتساب بفترة الدراسة أو التدريب في الخارج.

 .6ما ىو الحد األقصى من الساعات الذي يمكن تسجيمو في اتفاقية التعمم في الفصل الدراسي؟
يختمف الحد األقصى واألدنى لعدد الساعات التي يمكن أن يدرسيا الطالب/ة باختالف الجامعة المستضيفة
وباختالف االنظمة الداخمية لكل جامعة .ولكن ،بشكل عام فان عدد الساعات التي يمكن دراستيا خالل التبادل
الدولي لمدة فصل دراسي واحد تتراوح بين  39-18ساعة حسب النظام األوروبي). (ECTS
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 .7كيف يتم اختيار المساقات التي سوف تدرس في الجامعة المستضيفة؟
بمجرد اختيار الطالب/ة لممشاركة في فرص التبادل الدولي ،يتم تزويده/ا برابط الموقع االلكتروني الخاص
بالمساقات المطروحة في الجامعة المستضيفة ،بحيث يشمل الموقع االلكتروني كافة البيانات المطموبة عن كل
مساق والتي يجب تضمينيا في اتفاقية التعمم في الجدول  ،Aبعد االطالع عمى ىذه المساقات ،يقوم الطالب/ة
باختيار مساقات يتناسب وصفيا مع المساقات التي لم يدرسيا بعد والموجودة ضمن خطتو الدراسية في الجامعة
المرسمة ،مع ضرورة التأكد أن ىذه المساقات متاحة لطمبة التبادل خالل فترة التبادل المقترحة وبالمغة االنجميزية.
بعد اختيار قائمة المساقات التي يرغب الطالب/ة بدراستيا في الجامعة المستضيفة ،يتم اختيار المساقات التي
تعادليا في الجامعة المرسمة وذلك بعد الرجوع الى وصف كل مساق ،ويتم تضمين ىذه المساقات في اتفاقية
التعمم في الجدول.B
بعد االنتياء من اختيار كافة المساقات في الجامعة المستضيفة وما يعادليا في الجامعة المرسمة ،يتم عرض
اتفاقية التعمم عمى رئيس القسم المعني في الجامعة المرسمة بصفتو المنسق األكاديمي والذي يقوم بتوقيعيا في
حال كانت جميع المساقات التي تم اختيارىا مناسبة.
لممزيد من المعمومات التفصيمية ،يرجى الرجوع إلى "إرشادات حول كيفية التعامل مع اتفاقية التعمم".
 .8ىل من الممكن لمطالب أن يأخذ مساقات لن تحسب درجاتيا في معدلو خالل التبادل الدولي؟
يختمف ىذا الموضوع باختالف الجامعة المرسمة وبما يتوافق مع القوانين الداخمية لكل جامعة ،لذلك بإمكانك
التواصل مع قسم العالقات الخارجية في جامعتك لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بيذا البند .ولكن بجميع
األحوال ،يجب تسجيل جميع المساقات في اتفاقية التعمم بحيث يؤكد الطالب والجامعة المرسمة والمستضيفة قبل
البدء بالتبادل أن ىذه المساقات سيتم اتخاذىا ولكن لن يتم احتسابيا حتى إذا تم إكماليا بنجاح من قبل الطالب.
 .9ىل يمكنني أن أعدل في اتفاقية التعمم خالل فترة وجودي في الجامعة المستضيفة؟
21
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نعم ،بالتأكيد باإلمكان اجراء تعديالت عمى اتفاقية التعمم التي تم توقيعيا قبل المشاركة الفعمية في التبادل ،حيث
تحتوي اتفاقية التعمم عمى قسم خاص إلجراء أي تعديل خالل فترة التبادل.
حيث يمكن لمطالب/ة تقديم طمب تغيير ،اضافة أو حذف احدى المساقات المدرجة في اتفاقية التعمم الموقعة من
كافة األطراف المعنيين  ،وذلك من خالل ارسال اتفاقية تعمم جديدة موضح فييا التغيير المطموب في قسم أثناء
التبادل في الجداول  A2 &B2في اتفاقية التعمم ،بحيث يتم ادراج اسم المساقات التي تم اضافتيا وحذفيا مع
توضيح أسباب القيام بذلك في المكان المخصص ،مع مراعاة ارسال ىذا اطمب في غضون شير م الوصول الى
الجامعة المستضيفة.
 .11اذا كنت أنييت كل المساقات المطموبة؛ ىل باإلمكان المشاركة في فرص التبادل لمقيام بمشروع أو
رسالة الماجستير؟
حسب ما تم االتفاق عميو بين الجامعتين المرسمة والمستضيفة ،حيث تشترط بعض الجامعات المستضيفة
اقتصار أنشطة التبادل عمى الدراسة فقط بدون القيام بأي أبحاث أو مشاريع ،بينما يمكن القيام بمشاريع وأطروحة
الماجستير في جامعات أخرى .في حال كان من الممكن القيام بذلك ،فإنو يتوجب عمى الطالب التواصل مباشرة
مع منسقي المشروع في الجامعة المستضيفة ال عالميم بنيتو لمقيام ببحث ومشروع التخرج ،وعميو أيضاً التواصل
مع عمادة البحث العممي والدراسات العميا في الجامعة المرسمة لمعرفة ما يتوجب عميو القيام بو قبل سفره.
 .11كيف تقوم الجامعات باعتماد واحتساب المساقات التي درست أثناء فترة التبادل؟
حسب شروط البرنامج الممول ،فإنو من اإللزامي أن يتم االعتراف واحتساب فترة التبادل من قبل مؤسسات التعميم
العالي كما ىو منصوص عميو في اتفاقية المشروع وفي اتفاقية التعمم.
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حيث يجب عمى الجامعة المستضيفة تقديم نسخة من سجالت درجات وانجازات الطالب/ة خالل فترة التبادل إلى
الطالب/ة والجامعة المرسمة ،والتي بدورىا يجب عمييا أن تحتسب وتعتمد بشكل كامل جميع المساقات التي
أكمميا الطالب/ة بنجاح أثناء التبادل كما ىو موجود في اتفاقية التعمم الموقعة.
حيث تقوم الجامعة المرسمة بتحويل الدرجات التي حصل عمييا الطالب في الخارج ،مع مراعاة نظام التحويل
وتوزيع الدرجات والذي يتم استالمو من الجامعة المستضيفة.

ث -اتفبقيت انتببدل نهطبقى:
 .1ما ىي اتفاقية التبادل لمطاقم وما أنواعيا؟
تحدد اتفاقية التبادل برنامج التدريب او التدريس الذي يجب اتباعو في الجامعة المستضيفة ،ويتم اعتماد البرنامج
من قبل الموظف المستفيد ،المؤسسة المرسمة والمؤسسة المستضيفة.
وتؤكد اتفاقية التبادل الخاصة بالطاقم سواء االداري أو األكاديمي عمى المسؤولية المشتركة عن جودة التبادل لكل
من المؤسسة المرسمة والمستضيفة.
أما عن أنواع اتفاقية التبادل الخاصة بالطاقم ،فيي تختمف باختالف تصنيف الموظف المشارك حسب التالي:
 اتفاقية التبادل من أجل التدريب وىي متاحة فقط لمطاقم االداري اتفاقية التبادل من أجل التدريس وىي متاحة فقط من لمطاقم األكاديمي .2ما ىي المعمومات التي يجب تضمينيا في اتفاقية التبادل الخاصة بالطاقم؟
تحتوي اتفاقية تبادل الطاقم عمى بيانات المستفيد الشخصية ،بيانات الجامعة المرسمة والمستضيفة وشخص
التواصل في كل منيما .باإلضافة الى البرنامج المواجب اتباعو خالل فترة التبادل في الجامعة المستضيفة،
أىداف النشاط ،النتائج المتوقع تحقيقيا من ىذا النشاط مع تحديد خطة التدريب او التدريس المقترحة خالل فترة
التبادل.
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 .3ىل يجب التواصل مع الجامعة المستضيفة اثناء اكمال اتفاقية التبادل الخاصة بالموظفين؟
حيث أن و يجب اعتماد البرنامج المقترح من قبل كافة االطراف واالتفاق عمى فترة التبادل المناسبة لكل منيم ،فانو
يجب عمى الشخص المستفيد التواصل مباشرة مع الكمية /الدائرة المستضيفة لو أو مع منسقي البرنامج يشكل عام
في الجامعة المستضيفة.
 .4من يقوم بتوقيع اتفاقية التبادل لمطاقم؟
يجب توقيع اتفاقية تبادل الطاقم سواء من أجل التدريب أو من أجل التدريس من قبل كل االطراف التالية:


الموظف المشارك بعينو



الشخص المسئول عن ادارة ىذه المشاريع في الجامعة االم والمتمثل في العالقات الخارجية



الشخص المسئول عن التبادل في الجامعة او الكمية المستضيفة

 .5كيف يتم تحديد فترة التبادل لمطاقم؟
يتم االتفاق عمى فترة التباد ل المناسبة والتي تتالءم مع تقويم الجامعتين المرسمة والمستضيفة من خالل التواصل
المباشر بين الشخص المستفيد وبين شخص التواصل من الجامعة او الكمية /القسم المستضيف ،بشرط أن تكون
الفترة المحددة قبل تاريخ انتياء المشروع وبما يتالءم مع المدة المتفق عمييا.
في بعض األحوال وخاصة في فرص التبادل من أجل التدريب ،تقوم الجامعة المستضيفة بتحديد فترة التبادل
مسبقاً والتي تتضمن أسبوع دولي تدريبي.
 .6إذا بقي الموظف األكاديمي في الجامعة المستضيفة لمدة  7أيام ( أسبوع واحد ويومان) ،فما ىو
الحد األدنى لعدد ساعات التدريس؟
الحد األدنى لعدد ساعات التدريس ألسبوع غير كامل ،أي اذا استمر التبادل لمدة أطول من أسبوع واحد ،يجب
أن يتناسب مع الحد األدنى لساعات التدريس في األسبوع الكامل .عمى سبيل المثال ،إذا بقي الموظف األكاديمي
23

األسئهت انشبئعت وانًكررة

المحور األول :تبادل طمبة وطاقم مؤسسات التعميم العالي
في الجامعة المستضيفة لمدة أسبوع واحد  +يومين ،فيجب عميو التدريس لمدة  8ساعات  3 +ساعات تقر ًيبا ،أي
 11ساعة تدريسية إجماالً.

سببعب ً :تقذيى انطهببث
 .1كيف يمكن معرفة الفرص المتاحة لتبادل الطمبة أو الطاقم؟
ال يمكن لمطالب أو الطاقم معرفة افرص المتاحة لمتبادل في جامعتو إال من خالل متابعة االعالنات عمى موقع
الجامعة االلكتروني ،الموقع االلكتروني لمعالقات الخارجية.
حيث تقوم العالقات الخارجية في الجامعة المرسمة بنشر اعالنات عن الفرص المتوافرة لكل جامعة عمى حدة
عمى جميع وسائل النشر المتاحة والتي تشمل صفحة الجامعة الرئيسة ،اعالنات العمقات الخارجية ،صفحات
الفيس بوك ،ارسال ايميالت...الخ
ولمعرفة ىذه الفرص يمكنكم التواصل مع العالقات الخارجية في جامعتكم.
 .2كيف يمكن تقديم طمب لممشاركة في فرص التبادل المتاحة؟
بالرجوع الى االعالن الذي يوضح توافر فرص تبادل دولي لمطمبة أو الطاقم الى الجامعة المستضيفة المقصودة،
وبعد قراءة االعالن بعناية ،ستالحظ أنو يحتوي عمى قسم يشرح كيفية التقدم ،والذي يختمف باختالف الجامعة
المرسمة والمستضيفة .غالباً ما يكون التقديم من خالل تعبئة طمب الكتروني وارفاق كافة األوراق المطموبة عبر
البريد االلكتروني الى ايميل العالقات الدولية/الخارجية في الجامعة المرسمة أو المستضيفة.
 .3ما ىي المرفقات المطموبة لتقديم الطمب بنجاح؟ وكيف ارسل ىذه المرفقات؟
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يوضح اعالن بدء التقدم لفرص التبادل الدولي كافة التفاصيل التي تيم الطمبة أو موظفي الجامعات الميتمين
بالمش اركة ومن ضمنيا االوراق المطموبة والتي يجب أن ترسل عبر االيميل عمى العنوان المحدد في اعالن
الفرصة.
 .4ما المقصود برسالة الدافع أو التحفيز؟
رسالة التحفيز أو الدافع ىي رسالة مقدمة من الطالب نفسو بيدف اقناع لجنة االختيار بأنو المرشح األكثر
مالءمة لمحصول عمى الفرصة المعمن عنيا .وبشكل عام ،تتضمن رسالة التحفيز تعريف بسيط عن مقدم الطمب،
سبب اىتمامو بالفرصة المطروحة والجامعة المستضيفة ،الفوائد المرجوة من ىذه الفرصة ومدى تأثيرىا عمى
خططو المستقبمية عمى المدى القريب والبعيد ،وتوضيح لنقاط القوة ومميزات مقدم الطمب مع اعطاء اثبات لكل
ميزة وغيرىا من النقاط الميمة.
 .5لمن أتوجو ألي سؤال أو استفسار عن فرص التبادل؟
العالقات الخارجية في الجامعة ىي الجية المسئولة عن ادارة مشاريع التبادل الدولي الممولة من برنامج
اراسموس بمس والتي بإمكانك التواصل معيا مباشرة لطمب اي مساعدة أو لتزويدك بالنماذج المطموبة.
 .6ماذا يحصل بعد تقديم الطمب وارسال المرفقات المطموبة؟
تختمف عممية فرز الطمبات واختيار الطمبة المؤىمين لممشاركة باختالف الجامعة المستضيفة وحسب ما تم
االتفاق عميو في اتفاقية المشروع الموقعة بين الجامعتين ،حيث تشترط بعض الجامعات أن يكون ليا دور في
عممية اختيار لمطمبات من البداية.
في كل األحوال ،بعد بموغ الموعد النيائي واالنتياء من تقديم الطمبات ،يتم الفرز األولي لمطمبات المقدمة سواء
من الجامعة المستضيفة أو المرسمة ،بحيث يتم التحقق من استيفاء الطمبات لجميع الشروط وارسال جميع
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المرفقات المطموبة والمذكورة في اعالن الفرصة ،حيث يتم استثناء كافة الطمبات الناقصة والغير مستوفية لشروط
التقدم ،وبالتالي بعد انتياء ىذه الخطوة تتبقى الطمبات المستوفية لمشروط فقط والتي تحتاج الى تقييم.
بعد ذلك ،ان كانت خطوة الفرز األولي لمطمبات قد تمت في الجامعة المستضيفة ،يتم ارسال قائمة الطمبة
المستوفين لمشروط الى الجامعة المرسمة ليتم تقييميم من خالل اجراء مقابالن شخصية معيم لدراسة بعض
معايير االختيار المتفق عمييا ،ومن ثم ترسل نتائج التقييم مرتبة حسب درجات التقييم الى الجامعة المستضيفة
والتي بدورىا تقوم باتخاذ قرار اختيار الطمبة النيائي.
أما إن كانت خطوة الفرز المبدئي قد تمت في الجامعة المرسمة؛ فيناك احتماالن لعممية االختيار النيائي لمطمبة،
حيث أنو من الممكن أن تقوم الجامعة المرسمة بإكمال خطوات تقييم ومقابمة الطمبة المستوفيين لمشروط واختيار
الطمبة المرشحين بشكل نيائي .عمى الجانب اآلخر وبناء عمى طمب الجامعة المستضيفة ،تقوم الجامعة المرسمة
بإرسال كافة أوراق والطمبات المستوفية لمشروط الى الجامعة المستضيفة لتقوم باتخاذ القرار النيائي لممرشحين
المقبولين.
 .7اذا تم اختياري لممشاركة في فرص التبادل؛ كيف يتم اعالمي بالنتيجة؟
بعد أن يتم اختيارك لممشاركة في فرص التبادل الدولي يتم التواصل معك عن طريق البريد االلكتروني إلعالمك
بنتيجة طمبك المقدم سواء بالرفض أو القبول.
 .8اذا تم اختياري لممشاركة في فرص التبادل؛ ماذا يحصل بعد ذلك؟
بعد اعالمك بنتيجة االختيار النيائية بحيث كان طمبك من ضمن الطمبات المقبولة ،فإنك تستمم ايميل تفصيمي
من الجامعة المستضيفة يوضح لك الخطوات الواجب اتباعيا والتي تختمف باختالف الجامعة المستضيفة ،حيث
ان بعض الجامعات تتطمب تعبئة طمب الكتروني وتحميل كافة االوراق المطموبة من خاللو ،بينما بعض
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الجامعات تكتفي بإرسال األوراق المطموبة عبر البريد اإللكتروني .وبعد القيام بكافة الخطوات المطموبة ،يتم
ارسال رسالة الدعوة/القبول والتي تقدم لمحصول عمى في از الى البمد المستضيف.
ىذا ويتم تزويدك بممف ميثاق الطالب الذي يوضح شروط المشاركة ،ويحدد حقوق والتزامات المستفيد من
التبادل.
 .9ما ىي األوراق والوثائق التي يجب أن يأخذىا الطالب/ة معو/ا أثناء السفر؟
يتوجب عمى الطالب/ة المستفيد/ة من فرص التبادل الدولي اصطحاب كافة األوراق والوثائق التي تم استالميا من
الجامعة المستضيفة والتي تثبت حصولو عمى ىذه الفرصة مثل :رسالة القبول/الدعوة ،اتفاقية التعمم واي اوراق
أخرى.

27

