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مكتب إراسموس +الوطني ،لبنان

بيروت في  10تشرين الثاني 2016

بيان صحفي

إراسموس +ينظم يوما إعالميا وطنيا في لبنان
ظم مكتب إراسموس +الوطني في لبنان اليوم اإلعالمي السنوي في  10تشرين الثاني وذلك في قاعة فرانسوا باسيل ،حرم اإلبداع
نّ
والرياضة في جامعة القديس يوسف ،طريق الشام ،بيروت.

هذا الحدث تم برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي األستاذ الياس بو صعب ممثالً بمدير عام التعليم العالي د .احمد الجمال،
السن رئيسة بعثة االتحاد األوروبي إلى لبنان وبالتعاون مع جامعة القديس يوسف في بيروت.
وحضور السفيرة كريستينا ّ
وقد شارك في هذا الحدث عدد من رؤساء الجامعات والعمداء والمدراء واألساتذة الجامعيين من مؤسسات التعليم العالي في لبنان ،فضالً
عن ممثلين عن القطاع االقتصادي االجتماعي ومنظمات ناشطة في مجال التعليم العالي .وقد تم خالل هذا اليوم شرح المكونات

الرئيسية لهذا البرنامج ،كما تم التعرف على تجارب ناجحة باإلضافة إلى التدرب على كيفية تصميم مشاريع ذات جودة عالية.
مقتطف من خطاب السفيرة السن

الجدير بالذكر أن إراسموس +هو برنامج االتحاد األوروبي الجديد في مجال التربية والتدريب والشباب والرياضة للسنوات -2014

 .2020أما اإلعالن الحالي عن استدراج المشاريع ،فيشمل األنشطة ذات البعد الدولي التالية:
-

منح الدراسة والحراك األكاديمي (آخر مهلة لتقديم المشاريع  2شباط ،)2017

-

برامج الماستر المشتركة (آخر مهلة لتقديم المشاريع  16شباط ،)2017

-

مشاريع بناء القدرات (آخر مهلة لتقديم المشاريع  9شباط ،)2017
مونيه (آخر مهلة لتقديم المشاريع  23شباط .)2017
أنشطة جان ّ

خصص االتحاد األوروبي حوالي  16.5مليار يورو لتغطية برنامج إراسموس +عن الفترة الممتدة حتى  ،2020كما خصص أكثر
لقد ّ
من  %17من هذه الموازنة لتغطية األنشطة األربعة الدولية من هذا البرنامج منها حوالي  383مليون يورو لإلعالن الحالي عن استدراج
المشاريع.
الخلفية
ينطلق برنامج إراسموس +من اإلنجازات التي حققها برنامج تمبوس وبرنامج إراسموس مهندس .بنتيجة اإلعالنين السابقين لعامي 2015

و 2016في إطار إراسموس +تم اختيار  10مشاريع في مجال تحسين القدرات و  102اتفاقية تبادل أساتذة وطالب للتنفيذ خالل

السنوات الثالث القادمة.

سوف يستمر برنامج إراسموس +بدعم الجامعات اللبنانية في القطاعين الرسمي والخاص في تحديث أنظمتها وبرامجها عبر شراكات

دولية ،كما سيقدم منح ًا دراسية لمتابعة برامج ماستر مشتركة عالية الجودة .إن برنامج إراسموس +يوفر فرصاً جديدة للطلبة للدراسة

والتدريب واكتساب الخبرات خارج لبنان كما يوفر لألساتذة الجامعيين فرصاً للتدريس والتدريب في الجامعات األوروبية.
للمزيد من المعلومات:
مكتب إراسموس +الوطني ،لبنان
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