تعليمات مشاركة طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
في برامج التبادل الطالبي مع المؤسسات األكاديمية الشريكة
استنادا إلى نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات رقم ( ) 1لسنة 111
الماااد  :تطبققهذهققلتذليمات عق اذطتق ذليطتبققاذمققحذ ع ققاذليع ل ق ذلي ل ق اذ(ليبكق يي سي ذلي ل ق اذليات ق )
ليعنمظع ق فذمققحذلية واققاذرليع ق ح فذمققحذل ق اذل ق لوبذليمب ق ة ذليطللققحذيت ل ققاذلرذليم ق س ذمققحذ
وؤ ساذلح ةسع اذش سكاذمحذليب ن وبذرساع ذله ذلطمب لًذوفذت سخ إق ل ه ذوفذوةتسذلياع لء.
الماد :2ذ سكينذيتكتع اذرلياب لاذليم ي اذ ثع ذر ةاذمحذهلتذليمات ع اذليعا نحذليعخصصاذيه ذلةنق تذل ذإالذ
ةيتذليق سناذطت ذخلفذايك:
 :وااذلياتيمذرليمكنييي ذلأل ةن ا.
الجامعة
:ليكت اذليمحذسمباذيه ذليط ي ذمحذلية واا.
الكلية
القسم/المعهد :أيذقسـمذأح ةسعحذمحذليكت اذأرذليعاه .
:وكم ذليالق اذلي ري اذمحذلية واا.
المكتـب
:ليط ي ذليعنمظمذل ي ل اذمحذلية واـــــا.
الطالب
 :ل نقققق وب/لقققق لوبذليمبقققق ة ذليطللققققحذ(ليحقققق لطذليطللققققح) هققققيذليمحقققق ذليطتبققققاذ
البرنااااامج
ل ي ل قققاذمقققحذوؤ سققق اذلح ةسع قققاذشققق سكا وامققق فذلهققق ذوقققفذرلل ذليماتققق مذ
لياقققق يحذرليبحقققق ذلياتعققققحذل ةن ققققاذلعي قققق ذوققققلح لاذت قققق همذأر/رلت ق قققق اذ
تات ع قققاذويقاقققاذل نهققق ذرلققق فذلية واقققا ذ ققق ذتحققق ةذهقققلتذل ت ق ققق اذل يم لوققق اذ
ليع ي قققاذرليتي سقققم اذيالققق لفذليع ققق حاذ" قققيمذليمسقققة ذ قققيمذليسققق ط اذ
ليعامع ذليمأو فذليصحح ذليسكف ذرليعخصص اذلي ه سا".
الماااااد  :3تطبققققهذليقيلطقققق ذرلي قققق رلذليا وققققاذليم ي ققققاذطتقققق ذلتبققققاذلية واققققاذليقققق ل ب فذل ققققم ة ذوققققفذ
ليب ن وب:
.1
.
.6
.4
.5
.3

لنذسكقققينذليط يققق ذقققق ذأنهققق ذ( )63ققق طاذوامعققق ذلنةققق ىذححققق ذأةنققق ذيتبكققق يي سي ذر( )9ققق ط اذوامعققق ذ
يت ل اذليات ذل ذإالذنصتذولح ذليم همذلرذل ت ق اذواذليعؤ ساذل ح ةسع اذطت ذ ذايك.
ذسةيلذلنذتكينذمم ذليمب ة ذمحذآخ ذمص ذة ل حذوفذة ل اذليط ي .
لنذسحقهذليط ي ذش لذليتغاذليعطتيبذمحذلية وااذليعسمض ا.
لنذ ذسكينذق ذص ذلحقهذلنلل ذأح ةسعحذلرذتأةسبحذخل ذليسناذليس لقاذيمق وهذيليمح ذل يب ن وب.
ان ال يكاااون قاااد اساااتفاد ساااابقا ف مااار نفااا البرناااامج أثناااا دراساااتي فاااي الجامعاااة ،اال إذا كاااال البالااا ااا
المتقاااال ال واااا لتااال التااااااي اااا االت اموااام الم م ااام ال ومكااال تماواااا ا ،أ إذا كاااال ماااا ااااات اا مااال
3
ن س الالنامج خالي الااته لل ص ي على الجم علموم مختل م.
اذلياتع اذمحذلية واا.
لنذ ذتما ضذواذتات ع اذونحذلي

المااااد :4ذ ياااتم تددياااد المسااااقات التاااي سيدرساااها الطالاااب فاااي الجامعاااة الشاااريكة قبااا سااافر مااار اااالل
اااا (ورقياااا ف او الكترونياااا ف) فاااي مكتاااب العالقاااات الدولياااة ويت ااامر موافقاااة
تعبئاااة نماااو
(القسااامل الكلياااةل ومكتاااب العالقاااات الدولياااة) و لاااض ل ااامان اهتسااااس قااا المسااااقات ضااامر
طتاااي الدراساااية بعاااد ثودتااايل هياااا ياااتم هسااااس كااا سااااثة مااار نظاااام ) (ECTSبمعامااا
( )5..1-5.1لغايااااات معااااادالت المساااااقات ضاااامر برنااااامج الداااارا األكاااااديمي األوروبااااي،
6
وتاح لل موا صال وم م االم عاا ااعات أمي مل ذلك.
المااااد  :1طتققق ذليط يققق ذليع شقققحذيل قققم ة ذوقققفذأ ققق ذليبققق لوب ليق ققق مذلم صققق ذلي قققيمذلية وا قققاذطقققفذ
لي صققق /لي صقققي ذليقققليذس ققق ذلقضققق ه/قضققق ه ذمقققحذليخققق بذقبققق ذ ققق ت ذليلققققاذ( )15ققق طاذ
وامعققق ذيت صققق ذلي ل قققحذلييل ققق ذلرذ 3ققق ط اذوامعققق ذمقققحذلي صققق ذلي ل قققحذليصققق حذيطتبقققاذ
ليبك يي سي ذرحح ذأقص ذرذ( )3ط اذوامع ذيطتباذلي ل اذليات ذمحذلي ص .
الماااد :6ذسامبقق ذليط يقق ذليع قق طذمققحذإ قق اذلقق لوبذليمبقق ة ذليطللققحذونمظعققذ ًذمققحذلية واققاذرتحمسقق ذيققهذ
ليعسققق ق اذليمقققحذة قققه ذمقققحذلية واقققاذلي ققق سكاذوقققفذخطمقققهذلي ل ققق اذطنققق ذطيةتقققهذرلحققق ذأقصققق ذ
 1ق ل ذوةتسذلياع لءذ قمذ 113/46ذلم سخذ 113/11/ 4م.
ق ل ذوةتسذلياع لءذ قمذ 112/11ذلم سخذ 112/6/3م.
 6قرار مجلس العمداء رقم  ، 112/41بتاريخ  112/11/15م.
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" 15ققققق طاذوامعققققق "ذمقققققحذلي صققققق ذلي ل قققققحذلييل ققققق ر" 3ققققق ط اذوامعققققق " مقققققحذلي صققققق ذ
لي ل قققحذليصققق حذيطتبقققاذليبكققق يي سي ذرذ" 3ققق ط اذوامعققق ت" يطتبقققاذلي ل ققق اذليات ققق ذطتققق ذ
أنذ ذتمةققق رلذلي صققق ذلي ل قققحذلييل ققق رلحققق ذأقصققق ذط وققق ًذة ل ققق ًذذحققق ولًذذشاااريطةذنة قققهذ
لهقققلتذليعسققق ق اذرسقققممذةمقققاذ قققيمذليسققق ط اذليعسقققةتاذيتط يققق ذوقققفذ صققق ذليط يققق ذرتي قققاذ
يتط يققق ذمقققحذح ققق ذطلو تقققهذذطبققق ذنققق حذأرذوا قققحذر ذتققق خ ذنمققق بذهقققلتذليسققق ط اذ قققعفذ
وا يهذليم لحعح.
المااااد :.ذوقققاذو لطققق ذليعققق ة ذ ققققمذ()4ذ إالذيقققمذسقققمعكفذليط يققق ذوقققفذة ل قققاذليعسققق ق اذليعحققق ة ذيقققهذأ نققق ءذ
تيل ققق تذمقققحذلية واقققاذلي ققق سكاذأليذ قققب ذرس ققق ذل ل قققاذوسققق ق اذأخققق اذمات قققهذليحصقققي ذ
طتقققق ذويلمقققققاذليعكمقققق ذوسققققبق ًذوققققفذخققققل ذتابيققققاذلينعققققيابذليخقققق ذليكم رن قققق ًذرايققققكذحققققحذسققققممذ
ل مسقققق بذليعسقققق ق اذليمققققحذس ققققه ذرطقققق ةذليسقققق ط اذليعامعقققق ذ ققققعفذخطمققققهذلي ل قققق اذلاقققق ذ
طيةته.
الماااد :8ذتحسقق ذليعقق ذليمققحذسقضقق ه ذليط يقق ذيت ل ققاذمققحذلية واقق اذلي قق سكاذ ققعفذليحقق ذل طتقق ذيعقق ذ
اذلياتع ققققاذيتمخصصقققق اذرليكت قققق اذمققققحذ
لي ل ققققاذليعنصققققي ذطت هقققق ذمققققحذليمات عقققق اذيتقققق
لية واا.
الماد  :1تامب ذة ل اذليط ي ذمحذلية وااذوؤ تاذمحذليح اذليم ي ا:
 .1إالذيمذسنةحذمحذأيذوفذليعس ق اذليمحذة ه .
ذأيذوفذليعس ق اذليع اذمحذلت ق اذليماتم.
 .إالذيمذس
 .6إالذيمذسثبتذلنمظ وهذمحذلي ل اذمحذلية وااذلي سكا.

الماااد  : 5سحض ق ذليط ي ق ذوققفذلية واققاذلي ق سكاذليمققحذة ذله ق ذطن ق ذطيةتققهذلي ق ذلية واققاذ"ر قققا" ت ق ذ
لنمظ وقققهذل ي ل قققاذمقققحذلية واقققاذلي ققق سكاذرح ققق ذطلوققق اذأصقققتحذل يعسققق ق اذليمقققحذة قققه ذ
وب نقق ًذأ ققمذليعقق ة ذرليالوققاذلينه ققاذرميقق اذليالوقق اذليعمباققاذمققحذلية واققاذلي قق سكاذررصقق ذ
سحقققييذليعسققق ق اذليع قققاذمقققحذح ققق ذليالوققق اذي قققممذل ققق يه ذوقققفذقبققق ذليعكمققق ذليققق ذر ققق ذ
ليقبي ذرليمسة .
 :إالذيقققمذسسقققمط اذليط يققق ذليحصقققي ذطتققق ذليي ققق هذليقققيل ة ذمقققحذليعققق ة ( )11قبققق ذطيةتقققهذليققق ذ
المااااد
لية واا ذسقيمذوكم ذليالق اذلي ري اذل يحصي ذطت ه ذوفذلية وااذلي سكاذوب ش .
المااااد : 2ذ سقققممذل خم ققق ذرليع قققتاذلققق فذليطتبقققاذيل قققم ة ذوقققفذلت ق ققق اذليمبققق ة ذليطللقققحذرمقققهذل قققسذ
.
روا س لح ةسع اذساتفذطنه ذوكم ذليالق اذلي ري اذرتحقهذوب أذلي م اذرتك مؤلي
المااااد  : 3إالذيقققمذسسقققمط اذليط يققق ذليسققق ذيليمحققق ذل ية واقققاذلي ققق سكاذ يذ قققب ذ"طققق مذليحصقققي ذطتققق ذ
تأشقققق ذأ ققققب بذصققققح اذأرذخ صققققا  ...ليققققخ" ت صقققق ذيققققهذح مققققاذلي ققققيمذليمققققحذققققق مذلقققق ماه ذ
رتسمخ مذإل لءلاذليمسة ذليعام ة .
المااااد : 4ذإالذحققق نذليط يققق ذوباي ققق ًذأليذ هقققاذح نقققت ذطت قققهذليحصقققي ذطتققق ذليعيلمققققاذليعسقققبقاذيتع ققق حاذ
لهللذليب ن وبذلمحع ذليةهاذليب طثاذأيذ يمذو ي اذأرذن ق اذوم تباذطفذهلتذليمات ع ا.
الماااد : 1ذسققممذقبققي ذليطتبققاذليق ق ةو فذيت ل ققاذمققحذلية واققاذوققفذلية وا ق اذلي ق سكاذمققحذل ن ق وبذلي ل ققاذ
ليخ صقققاذ سققق ذلي قققاذلياتع قققاذيعققق ذمصقققت فذة ل ققق فذطتققق ذلألحثققق ذرسقققممذل قققم ءذلي قققيمذ
لي صت اذلرذ يمذليس ط اذليعامع ذ س ذل ت ق اذليمات ع اذليعيقااذل فذلية وام ف.
المااااد : 6ذسا ققق ذليطتبقققاذليقققق ةوينذوقققفذلية واققق اذلي ققق سكاذيت ل قققاذمقققحذلية واقققاذوقققفذ قققيمذليسققق ط اذ
ليعامع ذإالذح نيلذ عفذل ن وبذErasmus +ذليع طيمذوفذل تح ةذلألر رلح.
الماااد : .ذسحققهذيتطتبققاذوققفذلية واقق اذلي قق سكاذليمققق مذلطتقق ذر قق هذخ صققاذل يطتبققاذوققفذلية واققاذطتقق ذ
أنذسممذلطمع ةه ذوفذوكم ذليالق اذلي ري ا.
الماااد : 8ذ سققممذل ققم فذح مققاذليعب ق يمذليمققحذتققمذص ق مه ذطت ق ذليط ي ق ذخققل ذمم ق ذو ق حمهذلالذأخ ق ذلققأيذ
وفذلنيةذل ت ق اذليعيقااذواذلي ح ء.
المااااد  : 1سبقققتذوةتقققسذلياعققق لءذمقققحذليحققق اذليمقققحذيقققمذسققق ةذم هققق ذنقققيذمقققحذهقققلتذليمات عققق ا ذأرمقققحذأيذ
لشك ذسنمبذطفذتطب قه .
الماد  :25سذلية وااذرطع لءذليكت اذر ؤ ءذلألقس مذرو س

