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 6. التدريبية ورةادلوصف  
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لية آ  تعريف ابملشاريع الاوروبية )ايرامسوس بلس( و ال 

.تقدم لهاال لها وكيفية احلصول عىل متويل ودمع خاريج   
 1. التدريبية ورةادلمس آ  

T17_9  2. التدريبية ورةادلرمق 

 3. التدريبية ورةادلمدة  ساعة ونصف

 4. ادلرايسالعام اجلامعي/ الفصل  / الفصل ادلرايس ال ول  2017-2016

حماور  آ ربعةة مضن اطار الفعاليات وال نشطة والورش التدريبية املس مترة اليت يقدهما مركز الاعامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية، وتشمل الورش تنظم

 رئيس ية ويه:

 والتعريف بعدد من الربامج المتويلية ومواعيد التقدمي لها ورشوطها. )ايرامسوس بلس( ماهية املشاريع الاوروبية (1

كيفية احلصول عىل ادلمع اخلاريج للمشاريع من خالل تقدمي مقرتح مرشوع فعال ومبتكر يرىق للمس توى املطلوب للحصول عىل  (2

 ادلمع والمتويل من الاحتاد الاورويب.

حتاد التطرق اللية الادراة الناحجة للمشاريع مع تقدمي مناذج ملشاريع يف اجلامعة الاردنية حصلت عىل المتويل املطلوب من الا (3

 .الاورويب

 ه املشاريع الاوروبية للجامعات الاردنية  والطالب سواء يف مرحةل الشهادة اجلامعة الاوىل آ و ادلراسات العليا.معرض ما تقد (4
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  7. التدريبية ورةادلآ هداف 

ترمجة آ فاكرمه اىل مقرتحات مشاريع جديرة ابلتنافس للحصول متويل من هجات ابملهارات والرشوط اليت متكهنم من تعريف ال  .1

 خارجية.

اس تعراض الربامج المتويلية اليت يقدهما الاحتاد الاورويب ملؤسسات التعلمي العايل يف منطقة الرشق الاوسط عامة والاردن خاصة،  .2

 املؤسسات واكساهبم خربات جديدة حبثيًا وآ اكدمييأ .واليت تعترب بدورها فرصًا ذهبية لتمنية قدرات العاملني يف هذه 

اكساب املشاركني همارات التواصل والتفاعل مع الرشاكء اخلارجيني اليت متكهنم من بناء منظومة رشاكة فعاةل عىل املس توى احمليل  .3

 والاقلميي وادلويل.

  8. املعدات وال هجزة املطلوبة

 (.Monitorشاشة عرض ) -((Data Show Projectorهجاز عرض البياانت -Computer or Laptop)هجاز حاسوب )

 9. اجلهة املس هتدفة

 

 

  

 10. املراجع

 دليل اعداد املشاريع / الاحتاد الاورويب  -

 اخلربات الشخصية املكتس بة من خالل املشاركة واعداد عدة مشاريع مت دمعها من قبل الاحتاد الاوريب واملؤسسات اخلارجية. -

ضافية  11.معلومات اإ

تدريبية مدهتا ساعة ونصف سيمت عقدها يف مدرج لكية الامري حسني جتري مناقشة لك حمور من احملاور املذكورة آ عاله خالل ورشة 

 .هراً ظ والنصف  لواحدةاة ولغاية انية عرش ثمن الساعة ال  22/12/2016لدلراسات ادلولية يوم امخليس املوافق 

نسق العام واحمليل لعدة مشاريع يقدم الورشة الاس تاذ ادلكتور آ محد السالمية، رئيس قسم الهندسة املياكنيكية يف اجلامعة الاردنية وامل 

 مدعومة من الاحتاد الاورويب يف خمتلف الربامج المتويلية. 

 

وادلورات منسقة الربامج  .12  
  

 

 _ مركز الاعامتد وضامن اجلودة التطويرمادل العكور/ رئيسة شعبة 

m.alokour@ju.edu.jo  Email :    Tel:0096265355000 Ext. 23641 

 

 

 داريةإلالتدريسية وا تينأعضاء الهيئ. 
 الباحثون ومساعدو البحث والتدريس في مختلف الكليات والمراكز البحثية في الجامعة. 
 .طلبة الدراسات العليا 
  الورشة.المهتمون في الموضوعات التي تقدمها 
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