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 ..أهى انًحاور

 فرص مشارٌع التبادل الدولً ضمن برنامج اراسموس بلس1.
 الجامعات الشرٌكة–

 لٌمة المنحة المتاحة–

 شروط التمدم–

 معاٌٌر التمٌٌم–

 .الفرص المتاحة–

 فرص تبادل برنامج موالنا الترك2ً.
 الجامعات الشرٌكة–

 لٌمة التموٌل–

 .  شروط و آلٌة التمدم  –

 .تبادل من الجامعةاستعراض لصص نجاح لطالب 3.
 

 



International Credit Mobility Projects-  
ICM 

التبادل األكادٌمً الدولً ضمن برنامج   

 اراسموس بلس

Erasmus Plus 
Programme 





 عدد الفرص المتاحة ضمن برنامج اراسموس بلس

 عدد فرص الطالم فرص الطالب  عدد الدولة

 2 6 اٌطالٌا

 1 2 فنلندا

 7 8 اسبانٌا

 1 0 الٌونان

 6 4 النمسا

 0 2 تركٌا

 14 32 برٌطانٌا

 2 10 بولندا

 33 64 المجموع



 ..انجايعات انشريكة

 الدولة الشرٌكة الجامعة

 اسبانٌا ألمٌرٌاجامعة 

 اسبانٌا جامعة غرناطة

 اسبانٌا جامعة برشلونة

 اسبانٌا كومبٌستٌالدي  سانتاٌغوجامعة 

 اٌطالٌا جامعة الكوٌال

 اٌطالٌا بارما جامعة

 برٌطانٌا جامعة جالسجو

 برٌطانٌا جامعة براٌتون



 ..انجايعات انشريكة

 الدولة الجامعة الشرٌكة

 الٌونان جامعة ارسطو

 النمسا جامعة فٌٌنا

 تركٌا جامعة الشرق األوسط التمنٌة

 بولندا جامعة وارسو

 بولندا جامعة االلتصاد

 فنلندا جامعة تامبرا

 ..انجايعات انشريكة



 .تعتمد على المسافة الى الدولة و المدٌنة المستضٌفة: سفرتكالٌف 

 

 

 :ماذا تغطً المنحة 

 : تكالٌف معٌشة

ٌورو  140-120تتراوح بٌن : للطالم

 ٌومٌا  

ٌورو  800 -675بٌن تراوح : للطالب

 شهرٌا  



 ...انحبادل شروط انحقدو نفرص 

 أن ٌكون طالب مسجل 

 .الجامعة االسالمٌةفً 

انهاء السنة األكادٌمٌة 

%  85ال ٌمل عن الثانٌةبمعدل 

 ، لطالب البكالورٌوس

على االلل ساعات  6وانهاء 

 بمعدللطالب الماجستٌر 

 %.80ال ٌمل عن  

 االنجلٌزٌةإجادة اللغة 

اجتٌاز ممابلة باللغة 

 االنجلٌزٌة 

 ٌمع علٌهم االختٌارلمن 

1. 

2. 

3. 

4. 



 ..انحقييىيعايير 

 اللغة 

 االنجلٌزٌة

 رسالة 

 التحفٌز

التخصص والمعدل 

 التراكمً

 

 معاٌٌر 

 التمٌٌم

 الممابلة

 مهارات 

 االتصال

 والتواصل 

 المدرة 

 السفرعلى 



 ..انححفيزرسانة 

 .من أهم معاٌٌر التمدم لمثل هذه الفرص•

 

 :تحتوي هذه الرسالة على األلل على ما ٌلً •

 المنحة؟لماذا تستحك هذه –

 الفرصةلمبولن فً محفزة الممٌزة لتكون مؤهالتن –

 استغاللهاتحسن لوتن وكٌف ابراز مهاراتن ونماط –

 لتخصصنفً مجال معٌن مهم خبرة أي –

 

 



 ..انًقابهة

•

•

 

 



 اجفاقية انحعهيى نهطالب

 :ٌلً ما االتفالٌة تتضمن

 .الطالب ومعلومات تفاصٌل1.

 الحران وفترة مدة2.

 فً ستدرس التً المسالات3.

 .المستضٌفة الجامعة

 فً ستعادل التً المسالات4.

 عند االسالمٌة الجامعة

 .الطالب عودة

 المسم رئٌس وتولٌع موافمة5.

 .الممترحة المواد على
 



 خالل بنجاح بدراستها الطالب ٌموم التً المسالات جمٌع معادلة ٌتم •

 تولٌعه ٌتم الذي التعلم اتفالٌة فً ادراجها تم والتً التبادل فترة

 ،الخارجٌة والعاللات الكلٌة فً المسم رئٌس لبل من مسبما   واعتماده

 .للطالب التراكمً المعدل فً احتسابها سٌتم كما

 

 التسهٌالت كافة استخدام و الدورات حضور التبادل لطالب ٌمكن•

 أي باستثناء )إضافٌة رسوم أي بدون المستضٌفة الجامعة فً المتاحة

 .(المحلٌٌن للطالب أٌضا تفرض رسوم

 

 

 

 ..  يالحظات



 :فرص تبادل الطالم•

 :تمسم فرص تبادل الطالم الى•
 .فرص تبادل من أجل التدرٌس للطالم األكادٌم1ً.

 .فرص تبادل من أجل التدرٌب للطالم االداري2.

 :شروط التمدم•

 ...انحبادل شروط انحقدو نفرص 

 على المتمدم ان ٌكون من 

 .الجامعة االسالمٌةطالم 

 اجادة اللغة 

 .االنجلٌزٌة
أو المحددة / من ضمن الطالم للتخصصات المطروحة و

 .باالتفالٌة

1. 
3. 2. 



 :االوراق المطلوب ارفالها ...فرص جبادل انطاقى 

 االنجلٌزٌةالسٌرة الذاتٌة باللغة 

خطة العمل و التدرٌس فً الجامعة 

 (للطالم األكادٌمً)المستضٌفة 

رسالة لبول مبدئٌة من الكلٌة المتخصصة 

 (للطالم األكادٌمً)فً الجامعة المستضٌفة 

تعبئة اتفالٌة خاصة بالبرنامج وتولٌعها من لبل 

 .الكلٌة و العاللات الخارجٌة/ رئٌس المسم

 /اذا تم لبول المتمدم 



معاٌٌر 
 التمٌٌم

 السٌرة الذاتٌة

المشاركة مسبما  فً 
 برامج التبادل

اجادة اللغة 
 االنجلٌزٌة

خطة العمل 
فً الجامعة 
 المستضٌفة

 ..انحقييىيعايير 



 ..  اجفاقية انحراك ين اجم انحدريس

 نهطاقى األكاديًي



فرص تبادل طالبً لجامعة برشلونة فً اسبانٌا: 

 .الماجستٌر والفرصة متاحة لطالب البكالورٌوس •

 .فصل أكادٌمً واحد  شهور: فترة الحران •

 .الدراسة باللغة االنجلٌزٌة•

 :لٌمة المنحة •

 

 

 الفرص المتاحة

 تكالٌف معٌشة

   شهرٌا   ٌورو800
 سفرتكالٌف 

 ٌورو 530



 اسبانيافرص تبادل طالبي لجامعة برشلونة في 

 6/3/2017: آخر موعد لتمدٌم الطلبات•

 :خطوات تمدٌم الطلب•

تعبئة الطلب االلكترونً من خالل الرابط 1.
1jdls302wmf7zd8goo.gl/forms/aIhttps:// 

 :ارسال االوراق المطلوبة التالٌة عبر االٌمٌل2.

 .كشف الدرجات باللغة االنجلٌزٌة1.

شهادة من اللغة المعمول بها فً التخصص )شهادة اجادة لغة انجلٌزٌة 2.

 (هً اللغة االنجلٌزٌة تكفً

 ( Learning Agreement)اتفالٌة التعلم 3.

https://goo.gl/forms/aI8zd7wmf302jdls1
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 اسبانيافرص تبادل طالبي لجامعة برشلونة في 

 :جمٌع االوراق المطلوبة ٌجب ارسالها عبر االٌمٌل الى•

 erasmus.ka107@ub.edu 

 لتحمٌل نموج اتفالٌة التعلٌم •

http://www.ub.edu/uri/Documents/Learning%20agree
ment-studies_ka107_PROPOSAL.docx 

 

 :لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة•

http://www.ub.edu/uri/erasmuska107.htm 

 

 فرص تبادل طالبي لجامعة برشلونة في اسبانيا
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 فرص تبادل طالبي لجامعة برشلونة في اسبانيا

 معاٌٌر التمٌٌم

 األكادٌمٌةالكفاءة 

 (50)%التراكمً المعدل 

 مدى مالءمة المواد 

 الدراسٌة الممترحة مع 

 المتمدم التخصص 

 مدى اهتمام جامعة  (30)%الطالب له 

 األكادٌمً برشلونة بالملف 

 (20)%للطالب 



 ..انفرص انًحاحة

 للطالم االكادٌمً الى جامعة برشلونةفرص تبادل: 

 .الفرصة متاحة للطالم األكادٌمً من الجامعة•

 أٌام مع اٌام السفر 7: فترة الحران•

حران من اجل التدرٌس فً جامعة برشلونة ضمن مشارٌع التبادل •

 .الدولً فً برنامج اراسموس بلس

 :  لٌمة المنحة•

 

 ..انفرص انًحاحة

 تكالٌف معٌشة

   ٌومٌا ٌورو120
 سفرتكالٌف 

 ٌورو 530



 فرص جبادل نهطاقى االكاديًي انى جايعة برشهونة

 6/3/2017: آخر موعد لتمدٌم الطلبات

 :خطوات تمدٌم الطلب

 :  االوراق المطلوبة عبر االٌمٌل الىارسال •
erasmus.ka107@ub.edu  

تعبئة الطلب االلكترونً من خالل الرابط •
1jdls302wmf7zd8https://goo.gl/forms/aI 
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 :الوثائك المطلوبة فرص جبادل نهطاقى االكاديًي انى جايعة برشهونة

 .السٌرة الذاتٌة باللغة االنجلٌزٌة.

اتفالٌة الحران من اجل التدرٌس موضحة 

 .جامعة برشلونةفً خطة التدرٌس 

  إثبات إجادة اللغة االنجلٌزٌة مستوى
B2   مستوى   أوB1  لغة اسبانٌة. 

 رسالة الدعوة من المسم او الكلٌة المستضٌفة  



 فرص جبادل نهطاقى االكاديًي انى جايعة برشهونة

مالءمة األنشطة 

 التدرٌسٌة الممترحة 

اتفالٌة الحران من مع 

 %(30)اجل التدرٌس 

 الخلفٌة التعلٌمٌة 

(50)% 

   الجهة اهتمام مدى

  المستضٌفة والكلٌة

 (%20) المتمدم ملف فً

 معاٌٌر التمٌٌم



 :لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة•

http://www.ub.edu/uri/erasmuska107.htm 

 

 لتحمٌل نموذج اتفالٌة التبادل من اجل التدرٌس•

http://www.ub.edu/uri/Documents/Staff_mobility
_teaching_ka107_PROPOSAL.doc 

 فرص جبادل نهطاقى االكاديًي انى جايعة برشهونة
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 .الفرص متاحة لطالب البكالورٌوس والماجستٌر•

 شهور 5 :التبادلمدة •

 :لٌمة المنحة •

 

 

 (2017سبتمبر)ٌبدأ الحران فً بداٌة الفصل المادم •

 11/3/2017: آخر موعد لتمدٌم الطلب•

 

 فرص تبادل أكادٌمً للطالب 

 جامعة وارسو فً بولنداالى 

 تكالٌف معٌشة

   شهرٌا   ٌورو675
 سفرتكالٌف 

 ٌورو 360



فرصة للطالب من درجتً البكالورٌوس والماجستٌر  124.

 .شهور 10-5لمدة تتراوح بٌن 

 10فرص حران من أجل التدرٌس للطالم األكادٌمً لمدة  25.

 .اٌام

 .اٌام 5فرص حران من اجل التدرٌب للطالم االداري لمدة  5•

لمزٌد من المعلومات تابعوا اعالنات الجامعة ٌوم السبت •

 .25/2/2017الممبل 

 

 فرص جبادل يع جايعة جالسجو في بريطانيا



 

 .فرص تبادل للطالم االكادٌمً من اجل التدرٌس•

 .متاحة لجمٌع التخصصات فً الجامعة•

 .سٌتم لرٌبا  نشر االعالن عن فرص هذه الجامعة•

 .اللغة المعمول بها لطالم التبادل هً اللغة االنجلٌزٌة•

 

 جايعة غرناطة في اسبانيا



 .فرص تبادل للطالم االداري من اجل التدرٌب•

ٌستحسن الحران لحضور األسبوع التدرٌبً الدولً الذي •

 .ٌونٌوبداٌة / نهاٌة ماٌوسٌمام فً جامعة وارسو فً الفترة 

 .اٌام 7فترة الحران •

 :لٌمة المنحة•

 جايعة وارسو في بونندا

 تكالٌف معٌشة

   ٌومٌا ٌورو140

 سفرتكالٌف 

 ٌورو 360



فرصة للطالم االداري من الجامعة االسالمٌة لحضور االسبوع •

 .التدرٌبً لطالم اراسموس بلس

 المهارات الشخصٌة فً المجاالت الدولٌة: الفكرة العامة للتدرٌب•

 .2017ٌونٌو  9الى  5من : الفترة•

 .الطالم الذي ٌتعامل مع المجاالت الدولٌة: الفئة المستهدفة•

 

 جايعة االقحصاد في بونندا



 برنامج التبادل الثقافي التركي 

 موالنا 



البرنامج ضمن اتفالٌة بٌن الخارجٌة التركٌة ومجلس التعلٌم العالً •

التركً وتوفر الخارجٌة له الدعم ولكن من خالل مجلس التعلٌم العالً 

التركً حٌث هنان العدٌد من الدول المولعة مع تركٌا لالستفادة من 

 .البرنامج

فصلٌن للطالب، ومن أسبوع الى برنامج تبادل من فصل دراسً إلى •

 .أسبوعٌن للطالم األكادٌمً

 

 

 ..  موالنابرنامج التبادل الثقافي التركي 



جامعات  5ولعت الجامعة االسالمٌة اتفالٌات تعاون مع •
 :تركٌة ضمن برنامج موالنا

 أكدٌنٌزجامعة •

   Akdeniz University 

 

 جامعة كارابون•

  Karabük University 

 

 باٌصٌلجامعة أبانت عزت •

  Abant İzzet Baysal University 

 

 

 

 ..انجايعات انشريكة



 

 أجاوٌدبولنت جامعة •

  Bülent Ecevit Üniversitesi 

 

 مارس 18جامعة جنك للعة •

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

 

 ..انجايعات انشريكة



 ..أكدٌنٌزفرص تبادل مع جامعة •

  الماجستٌر و البكالورٌوس درجتًب الطالب من لكل متاحة الفرص•

  .االسالمٌة الجامعة من األكادٌمً الطالم الى باإلضافة•

 :التخصصات المطروحة•

إدارة أعمال، هندسة مٌكانٌكٌة، هندسة كهربائٌة، هندسة مدنٌة، هندسة •

اتصاالت، رٌاضٌات، حموق،  تارٌخ، طب، عالج طبٌعً، لبالة، تمرٌض، 

، تكنولوجٌا (آداب-تربٌة) كٌمٌاء، علوم سٌاسٌة، التصاد، لغة انجلٌزٌة
 .المعلومات

 

 

 ..فرص يوالنا انًحاحة حانيا  



 :للمنحةالمٌزانٌة المخصصة •

 

 ..أكدينيزجايعة انحبادل يع فرص 

 فرص الطالم

لٌرة تركٌة    50
 ٌومٌا  

 تكالٌف السفر

 لٌرة تركٌة  2.250

 فرص الطالب

لٌرة تركٌة  900
 شهرٌا  

من المبلغ %  80
االجمالً فً بداٌة 

 الدراسة



 :شروط التمدم ..أكدينيزجايعة انطالب يع فرص جبادل 

 االسالمٌة الجامعة فً مسجل طالب ٌكون أن

 الماجستٌر او البكالورٌوس درجة فً سواء

 .الدكتوراه او

 و األلل على االولى األكادٌمٌة السنة اتمام

 لطلبة %85 عن ٌمل ال تراكمً بمعدل

 .البكالورٌوس

 و األلل على دراسٌة ساعات 6 اتمام

 الماجستٌر لطلبة %80 عن ٌمل ال بمعدل

 .والدكتوراه

 .ولراءة كتابة االنجلٌزٌة اللغة إجادة



 الوثائك المطلوبة ..أكدينيزجايعة انطالب يع فرص جبادل 

 :تعبئة نموذج طلب المنحة ممن خالل الرابط•
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_library/dosyaYone

1144timi/indir.php?id= 

 كشف الدرجات باللغة االنجلٌزٌة•

 االنجلٌزٌةشهادة اجادة للغة •

 (Motivation letter)رسالة تحفٌز •

 :ترسل جمٌع األوراق عبر البرٌد االلكترونً إلى
scholarship@iugaza.edu.ps-Ex 
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mailto:Ex-scholarship@iugaza.edu.ps
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 ..أكدينيزجايعة نألكاديًيين يع فرص جبادل 

أن ٌكون احد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً 
 .الجامعة االسالمٌة

ٌتعهد المدرس بإعطاء محاضرات 

لطالب البكالورٌوس أو الدراسات العلٌا 

لمدة اسبوعٌن او ( أسبوع/ساعات 6)

 .محاضرات وندوات ضمن برنامج موالنا

 .اجادة اللغة االنجلٌزٌة

ٌجب ترتٌب برنامج الحران األكادٌمً 

 2017سبتمبر 1للمدرس لٌبدأ بعد 

 31/8/2018وٌنتهً لبل 



 الوثائك المطلوبة ..أكدينيزجايعة نألكاديًيين يع فرص جبادل 

 واألكادٌمٌةالسٌرة الذاتٌة 

 خطة التدرٌس للفترة المنوي لضاؤها فً تركٌا

 :تعبئة الطلبات الخاصة بأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من خالل الرابط
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_library/dosyaYonetimi/

1145indir.php?id= 

 :ترسل جمٌع األوراق عبر االٌمٌل الى
Ex-scholarship@iugaza.edu.ps  

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_library/dosyaYonetimi/indir.php?id=1145
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_library/dosyaYonetimi/indir.php?id=1145
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_library/dosyaYonetimi/indir.php?id=1145
mailto:Ex-scholarship@iugaza.edu.ps
mailto:Ex-scholarship@iugaza.edu.ps
mailto:Ex-scholarship@iugaza.edu.ps


 25/2/2017:  الطلباتآخر موعد لتمدٌم  •

 

 :لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة المولع االلكترونً•

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr 

 

 

 ..أكدينيزجايعة انحبادل يع فرص 

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr


 ..فرص التبادل مع جامعة بولنت أجاوٌد•

 .شهور 8-4تتراوح من الفرص متاحة فمط للطالب لفترة •

 :التخصصات المطروحة•

 

 

 

 ..فرص يوالنا انًحاحة حانيا  

 الهندسة المدنٌة  (بكالورٌوس)الطب 
 (بكالورٌوس وماجستٌر)

 (بكالورٌوس)تمرٌض 

 كٌمٌاء 
 (.بكالورٌوس وماجستٌر)



 :شروط التمدم ..أجاويدبوننث انطالب يع فرص جبادل 

أن ٌكون طالب مسجل فً الجامعة االسالمٌة 

 سواء فً درجة البكالورٌوس او الماجستٌر

اتمام السنة األكادٌمٌة االولى على األلل و بمعدل 
 لطلبة البكالورٌوس% 85تراكمً ال ٌمل عن 

ساعات دراسٌة على األلل و بمعدل  6اتمام 
 .لطلبة الماجستٌر% 80ال ٌمل عن 

 .إجادة اللغة االنجلٌزٌة كتابة ولراءة



 ..جايعة بوننث أجاويدانحبادل انطالبي يع فرص 

-://digk.beun.edu.tr/mevlana/wphttp
-APPLICATION-STUDENT-/CANDIDATE02/2017content/uploads/

.docx1-FORM 

 : تعبئة نموذج الطلب من خالل الرابط التالً

:  ارفاق الوثائك المطلوبة التالٌة مع الطلب عبر االٌمٌل الى
mevlana@beun.edu.tr 

 الدرجاتكشف 

 االنجلٌزٌةشهادة اجادة اللغة 

http://digk.beun.edu.tr/mevlana/wp-content/uploads/2017/02/CANDIDATE-STUDENT-APPLICATION-FORM-1.docx
http://digk.beun.edu.tr/mevlana/wp-content/uploads/2017/02/CANDIDATE-STUDENT-APPLICATION-FORM-1.docx
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 :المخصصة للمنحةالمٌزانٌة •

لٌرة تركٌة  825سٌحصل الطالب على منحة مالٌة تمدر ب •

 .شهرٌا  

 24/2/2017 :آخر موعد لتمدٌم الطلب•

 

 :من المعلومات ٌمكنكم زٌارة المولع االلكترونً التالًلمزٌد •

58http://digk.beun.edu.tr/mevlana/?page_id= 

 ..جايعة بوننث أجاويدانحبادل انطالبي يع فرص 

http://digk.beun.edu.tr/mevlana/?page_id=58
http://digk.beun.edu.tr/mevlana/?page_id=58



