
  برنامج إيراسموس+ 

 

يم العالي  تعل التعاون مع مؤسسات ال
األوروبية 

تأتي من أجل الدراسة أو التدريس في  فل
ا  أوروب

EC-0
4

-14
-970

-A
R-C 

ISBN 978-92-9201-911-2 

doi:10.2797/33211



36

بلدان الشريكة مكاتب إيراسموس+ الوطنية في ال
لبعد الدولي المعني بجوانب  ية ل إن المكاتب الوطنية لبرنامج إيراسموس+ مسؤولة عن اإلدارة المحل
ا من خارج اإلتحاد األوروبي في البحر األبيض  ًك ًدا شري ل يم العالي لبرنامج + إيراسموس في 27 ب تعل ال
ا الوسطى. للحصول على  ا الشرقية وروسيا اإلتحادية وآسي لقان وأوروب ب المتوسط الجنوبي، وغرب ال

تالي:  قائمة بأماكن المكاتب الوطنية العاملة لبرنامج إيراسموس+، راجع الرابط ال
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-

offices_en

بلدان المستفيدة من البرنامج. نقاط اإلتصال الدولية لدى الوكاالت الوطنية التابعة لل
الدولي  البعد  بشأن  المعلومات  لتوفير  الوطنية  الوكاالت  لدى  ية  الدول اإلتصال  نقاط  تعيين  جرى 
بلدان المستفيدة من البرنامج.  يم العالي ضمن برنامج إيراسموس+، للمشاركين من ال تعل لجوانب ال

تالي:  للحصول على قائمة نقاط االتصال الدولية، راجع الرابط ال
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-

plus-contact-points_en

وفود اإلتحاد األوروبي بجميع أنحاء العالم
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm

طالب برنامج إيراموس مونديس ورابطة الخريجين
يين اإلقليمين والدوليين واألعضاء الفرادي من طالب برنامج إيراسموس موندوس  ل يمكن أن يقدم الممث

ورابطة الخريجين معلومات سخية عن خيارات الدراسة والخبرة في أوروبا.
www.em-a.eu

فعاليات ماري سكلودوفسكا-كوري
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions

الفيس بوك
https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions

كيفية الحصول على مطبوعات 
اإلتحاد األوروبي
للحصول على المطبوعات المجانية: 

واحدة: •• نسخة 
(؛   http://bookshop.europa.eu( األوروبي اإلتحاد  مكتبة  من خالل 

الخرائط: ••  / ملصقات  أو  واحدة  نسخة  من  أكثر 
األوروبي د  اإلتحا عروض   من 

http://ec.europa.eu/represent_en.htm( من وفود دول غير  ( 
األوروبي د   اإلتحا

http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm(; من  (  
دايركت يوروب  خدمة  مع  لتواصل  ا  خالل 

ل  http://europa.eu/europedirect/index_en.htm( أو االتصا ( 
ل مجاني من أي مكان في  0  )*( ) االتصا  800  6  7  8  9  10  11 على 

األوروبي(.  د  اإلتحا

أن  الرغم من  االتصاالت )على  أغلب  الحال مع  المتاحة مجانية، كما هو  المعلومات   )*(
الخدمة(.  هذه  على  يحاسبونك  أن  يمكن  فنادق  وال الجوال  الهاتف  شبكات  بعض 

للحصول على المطبوعات المجانية: 

األوروبي:•• اإلتحاد  مكتبة  خالل   من 
.)http://bookshop.europa.eu( 



روابط مفيدة لمزيد من المعلومات
معلومات عامة عن برنامج إيراسموس+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

دليل برنامج إيراسموس+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-

programme-guide_en.pdf

فرص تمويل المؤسسات ضمن برنامج إيراسموس+
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

فرص تمويل الطالب ضمن برنامج إيراسموس+
 http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

نشرة قصيرة عن برنامج إيراسموس+ توزع على األفراد باللغات اإلنجليزية، والفرنسية، 
واإلسبانية، والبرتغالية، والروسية، والعربية، والصينية

http://bookshop.europa.eu/en/come-to-study-or-teach-in-europe-pbNC0313339

والفرنسية،  اإلنجليزية،  باللغات  األفراد  على  توزع  إيراسموس+  برنامج  عن  قصيرة  نشرة 
واإلسبانية، والبرتغالية، والروسية، والعربية، والصينية

http://bookshop.europa.eu/en/work-together-with-european-higher-education-
/institutions-pbNC0213245

الفيس بوك
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

تويتر
 EUErasmusPlus#
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إيراسموس  لبرنامج  التدريبية  للمنح  حدث  الذي  ما 
موندوس

من المرجح أن تكون على دراية ببرنامج إيراسموس موندوس الذي كان مفعاًل 
ياته في يناير/ كانون الثاني  حتى نهاية 2013. بينما بدء برنامج إيراسموس+ فعال
لعام 2014، باتت فرص إيراسموس موندوس مستمرة لبعض الوقت أو جرى 

تضمينها ببرنامج إيراسموس+.

الفعالية 1أ – دورات تدريبية لنيل درجة الماجستير ضمن برنامج إيراسموس 
موندوس

نيل درجة الماجستير ضمن برنامج إيراسموس موندوس   م إنتقاء دورات تدريبية ل يت
لمدة 5 سنوات. ومن ثم؛ يستمر بعضهم في تقديم منح دراسية حتى عام 2017. ينطبق 
نيل درجة الماجستير وإضافة درجاتها  قائمة أدناه دورات ل مباشرة على اإلتحاد. تضم ال
على درجة الماجستير المشتركة ضمن برنامج إيراسموس موندوس مستمر من 2014 

وإلى 2020 بموجب برنامج إيراسموس+.

http://europa.eu/!RN87Kc

الفعالية 1ب - الدكتوراه المشتركة ضمن برنامج إيراسموس موندوس
م إنتقاء دورات الدكتوراه المشتركة ضمن برنامج إيراسموس موندوس لمدة 5   يت
سنوات وستستمر إتاحة بعضهم للحصول على الزماالت حتى عام 2017. ينطبق 

ىاإلتحاد. يتم سردهم هنا. مباشرة عل

http://europa.eu/!Wj68hm

شراكات اإلجراء 2 ضمن برنامج إيراسموس موندوس
يم العالي لدى اإلتحاد األوروبي من جهة،  تعل تقدم هذه الشراكات من مؤسسات ال
بلدان من ناحية أخرى، المنح الدراسية للطالب والموظفين  وبعض المناطق /ال
بلد شريكة ضمن  يم العالي ل تعل يم / وللبحث في واحدة من مؤسسات ال تعل ل لدراسة / ول ل
بة أو أعضاء  اإلتحاد األوروبي. تستمر بعض الشراكات حتى 2017 إلنتقاء الطل
بكالوريوس والدكتوراه والماجستير في  هيئة التدريس المؤهلين للحصول على منح ال

واحدة من مؤسسات الدول الشريكة. 

تعد هذه الفرص متاحة سواء أكنت مسجاًل في واحدة من المؤسسات الشريكة من 
عدمه، وسواء أكانت ذات صلة بالدرجة العلمية أو قصيرة األمد. 

راجع الشراكات المتصلة بالمنطقة الخاصة بك من هنا:

http://europa.eu/!CB43qF
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الماضي إلى  االستناد  إيراسموس+  برنامج 
هل لديك خلفية عن أي البرامج السابقة؟ 

 تعرف على كيف كانت الفرص متاحة قبيل عام 2014 
 وكيف لها أن تستمر ببرنامج إيراسموس+

قبل 2014 إيراسموس+
2020-2014

برنامج أفق 2020 
للبحوث

2020-2014

الفاعلية 1أ لبرنامج إيراسموس موندوس: 
دورات تدريبية لنيل درجة الماجستير 

ومنح تعليمية

دورات لنيل درجات الماجستير المشتركة 
ضمن برنامج إيراسموس موندوس مع منح 

تعليمية

الفاعلية 1ب لبرنامج إيراسموس 
موندوس: برامج لنيل درجة الدكتوراه 

والزماالت

  
 برامج ماري سكلودوفسكا-
كوري لنيل درجة الدكتوراه 

المشتركة مع زماالت

شراكات الفعالية 2 لبرنامج إيراسموس 
موندوس: اإلنتقاالت قصيرة األجل 

وإنتقال الدرجة العلمية من خالل 
شراكات مؤسسات التعليم العالي.

إعتماد إنتقال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من 
خالل إتفاقيات مؤسسية متداخلة بين مؤسسات 

التعليم العالي

تمبوس

برنامج ألفا

ايدولينك

مشروعات بناء القدرات في مجال التعليم العالي

جين مونيه جين مونيه
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 10.  خاص ببرامج الدكتوراه اعتبارا من عام 2015 أو 2016 أو 2017.
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 برنامج الدكتوراة المشنركة.
تقدم للزمالة لمتابعة برنامج إيراسموس موندوس  •  وحتى عام 2017 يمكنك ال
أوروبية  بحثية  مؤسسات  إتحاد  يمنحه  والذي  مشترك10   دكتوراه  برنامج 
أوروبية.  غير  تلك  العالي  يم  تعل ال مؤسسة  تكون  أن  المحتمل(  و)من 
وستمنح  األقل  على  مشاركتين  مؤسستين  من  الدكتوراه  على  ستحصل 
بك. الخاصة  الزمالة  فترة  نهاية  في  مزدوجة  متعددة/  أو  مشتركة  درجة 

تغطي الزماالت التي يمولها اإلتحاد األوروبي تكاليف المشاركة والسفر 
تأمين. ألوروبا وبدل اإلعاشة وال

تقدم لزمالة دكتوراه وما بعد الدكتوراه أو منح بحثية أخرى بموجب  •  يمكنك ال
تطبيقات ماري سكلودوفسكا-كوري. ستنتقي تلك اإلجراءات )والتي هي جزء 
من برنامج اإلتحاد األوروبي أفق 2020 - البرنامج اإلطاري المعني بالبحث 
أنواع  وستقدم  وزماالت  جديدة  مشتركة  دكتوراه  برامج  اإلبتكار(  العلمي 
يمية البحثية الفردية. لمزيد من المعلومات زوروا:  تعل  أخرى من المنح ال

 http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

كيفية االلتحاق

ا:  يمكنك رؤية قائمة كاملة من برامج الدكتوراه هن
http://europa.eu/!Wj68hm

نافسية  قاء ت ت تقدم مباشرة لإلتحاد المانح لبرنامج درجة الدكتوراه، والمنفذ إلجراءات إن ال
م. بة من حول العال للزماالت المتاحة أمام الطل



كيفية اإللتحاق

يم العالي الخاصة بك لمزيد من المعلومات.  تعل إتصل بمكتب العالقاتفي مؤسسة ال

كيفية اإللتحاق

ية لدى المؤسسة لمزيد من المعلومات.  إتصل بمكتب العالقات الدول

كيفية اإللتحاق

يذ البرنامج المشترك مباشرة، والمنفذ  ف ن ت تقديم بطلب لإللتحاق لإلتحاد المعني ب ال
م.  نافسي متاح أمام األكاديميين حول العال قاء ت ت إلجراء إن

http://europa.eu/!RN87Kc
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حتى عام 2017. 

تكاليف المتزايدة هذا ألن  •  تشارك المنح التي يمولها اإلتحاد األوروبي في ال
والمعيشة  السفر  تكاليف  تغطية  في  تساعد  البالد  خارج  اإلنتقاالت  فترة 
لمزيد من  الصفحة 11  راجع  الدراسة خارًجا.   فترة  أثناء  في  أوروبا  في 

تفاصيل بشأن قدر المنح الدراسية. ال

هيئة التدريس 
يم العالي أن توقع إتفاقات تعاون مع الشركاء األوروبية  تعل •   يجوز لمؤسسة ال
لقضاء  بطلب منحة  تقدم  ال يمكنك  الحال،  من هذه  إيراسموس+.  بموجب 
أجل  الشريكة من  المؤسسة  أيام وحتى شهرين في هذه  فترة وهي خمسة 
تنمية  أغراض  أجل  التدريب من  لمتابعة  أو  التدريب،  أو  التدريس  تقديم 
تعليمي كحد أدنى وهو 8 ساعات من التدريس  المهارات. يضم النشاط ال
ا )أو أي فترة أقصر(. إن المدة الزمنية في الخارج يمكن أن تجمع  أسبوعًي

بين أنشطة التدريس والتدريب.

•   يمكن لألكاديمين أن يتقدموا للعمل بإعتبارهم محاضرين زوار في برامج 
نيل درجة الماجستير المشتركة ببرنامج إيراسموس+.  

لألفراد الدراسية  المنح  فرص 
تتاح المنح الدراسية والتعليمية إلى:

الطالب 

أتريد اإللتحاق ببرنامج لنيل درجة الماجستير؟

إيراسموس  برامج  من  بواحدة  لإللتحاق  دراسية  لمنحة  تقديم  ال •  بإمكانك 
نيل درجة الماجستير من خالل إتحاد يضم مؤسسات تعليم عالي  موندوس ل
مؤسستين  في  بالدراسة  ستقوم  أوروبية.   غير  المحتمل(  و)من  أوروبية 

مشاركتين حيث ستمنح درجة متعددة ومزدوجة في نهاية دراستك. 
تغطي المنح الدراسية التي يمولها اإلتحاد األوروبي تكاليف المشاركة والسفر 
تفاصيل بشأن قدر المنح  وبدل اإلقامة وتأمين. راجع الصفحة 11 لمزيد من ال

الدراسية.

كيفية االلتحاق

ا:  نيل درجة الماجستير هن تالي إلستعراض كاملة بدورات ل يرجى زيارة الرابط ال
http://europa.eu/!RN87Kc

نيل درجة الماجستير والمنفذ إلجراء  تقدم مباشرة إلى اإلتحاد الذي يقدم الدورة ل ال
م  باب أمام المشاركين من أنحاء العال نافسي ألماكن المنح الدراسية ويفتح ال قاء ت ت إن
بات الخاصة بهم في  فة. تفتح أغلب اإلتحادات إجراءات اإللتحاق وتقديم الطل ل المخت
الي  ت بدأ في العام األكاديمي ال البرامجالذي ي تقويمي الخاص ب الربع الرابع من العام ال

30

أتريد إتمام دراسات قصيرة األمد في أوروبا والتي ستحتسب ضمن أعمال الدرجة 
العلمية التي حصلت عليها بعودتك للوطن؟ 

مع  تعاون  إتفاقيات  توقع  أن  لك  تابعة  ال العالي  يم  تعل ال لمؤسسة  يجوز     •
يم العالي األوروبية بموجب برنامج إيراسموس+. وفي هذه  تعل المؤسسات ال
لفترة دراسية وهي 3 شهور على  بالمنحة  اإللتحاق  الحال، يمكنك طلب 
أشهر(  ثالثة  يستمر  دراسي  لفصل  أو  أكاديمي/  دراسي  لفصل  )أو  األقل 
وكذلك حتى 12 شهرًا، وذلك إلتمام جزء من دراساتك في إحدى المؤسسات 
على  ستوقع  الدكتوراه(.  أو  الماجستير  أو  بكالوريوس  ال نيل  )ل الشريكة 
األنشطة  إن  حقوقك.  و  ياتك  مسؤول دراستك،  تحدد  فردية  يم  تعل إتفاقية 
األكاديمية في المؤسسة المستقبلة لك ستكون معترف بها كاملة وستضاف 
تابع لها. مراحل تدريب العمل  على درجتك، بمجرد رجوعك للمؤسسة ال



المشاركة كونك فرًدا: 
المنح الدراسية من البلدان الشريكة 

لصالح األفراد
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الطلبة )كشريك فقط(
نعم نعم نعم  نعم  

 كما سيكون 
اإلختيار لعام 

2016

نعم ال ال

بناء القدرات في مجال 
التعليم العالي )كشريك 

أو مقدم طلب اإللتحاق(. 
نعم نعم نعم  نعم  

 كما سيكون 
اإلختيار لعام 
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تحالفات المعارف، 
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)كشريك فقط(.

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 

يجوز للمؤسسات الروسية المشاركة فحسب كونهم شركاء فيمشروعات  بناء القدرات والتي يجب أن تكون ذات طبيعة إقليمية. هذا ينطبق على دعوة تقديم المقترحات   
لعام 2015 – برجاء التحقق من أهلية المؤسسات الروسية بموجب دعوة تقديم المقترحات السنوية. 

   على المشروعات التي تشمل شركاء من المنطقة 8 )أمريكا الالتينية( أن تضم دولتين مؤهلتين من البلدان الشريكة من نفس منطقة المشروع. 

   تتاح المشاركة فقط في حالة إضافة قيمة خاصة تأتي بها مؤسسة دولة شريكة. 

مؤسسات البلدان الشريكة للتعليم العالي: ماهية من 
يمكنه المشاركة في أي من فعاليات وإجراءات 

برنامج إيراسموس+؟
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كيفية اإللتحاق )لمزيد من التفاصيل والمعلومات...(

بات  فيدة من البرنامج طل لدان المست ب فات المعرفة وتحالفات قطاع المهارات يجب أن تقدم المؤسسات من ال النسبة لتحال ب
النسبة للشراكات اإلستراتيجية، يجب  قافة والوسائل السمعية البصرية ببروكسل. ب ث يم وال تعل ل فيذية ل ن ت لهيئة ال اإللتحاق ل
نهائية منشورة في دعوة تقديم المقترحات.  يم ال بات اإللتحاق إلى الوكاالت الوطنية المعنية. مواعيد التسل أن ترسل طل
تقديم لإللتحاق مباشرة. بإمكانك المشاركة كشركاء في مشروع  بإعتبارك مؤسسة من دولة شريكة فلن يكون بوسعك ال
العالي  يم  تعل ال المؤسسات األوروبية في مجال خبرتك كمؤسسات  فحسب. ومن ثم؛ عليك أن تخلق روابط وتقويها مع 
مجال  في  النشطة  المؤسسات  أو  البحوث  ومؤسسات  المهني  يم  تعل ال ومراكز  والوسطى  والصغيرة  الكبيرة  والشركات 

يم والتدريب والشباب. تعل ال

نهائية، راجع دعوة تقديم المقترحات: تفاصيل والمعلومات عن المواعيد ال لمزيد من ال
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

يل البرنامج: ودل
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

المهارات  تطوير  خطط  مثل  األنشطة  من  واسع  مدى  اإلجراءات  هذه  تغطي 
بريادة  المعني  يم  تعل ال وكذلك  المؤسسات  مع  التعاون  ب يم  تعل ل ل المستعرضة 
األعمال في أي فرع معرفي أو أنشطة ذات صلة بمجال دراسي ال تنفصل عن 
م إنها أيًضا تضم أنشطة تعمل على تجميع المهارات والمواصفات  المنهج. ث
إستيعاب  تسهيل  على  تعمل  أنشطة  المثل  وب المنهج،  تصميم  في  المهنية 
يتها، وكذلك تسهيل ترسيخ  المعرفة والمهارات والكفاءات المكتسبة وتقدير فعال
ياتها في مبادرات عبر وطنية تشجع األعمال  ل مهارات تنظيم المشروعات وعق

الحرة والمواطنة النشطة.

الهيكلة
ا  ًن نوًعا معي اإلتحاد أن يضم  المعنيين، على  الثالثة  واعتماًدا على اإلجراءات 
يم العالي، ومدارس ومؤسسات و إعتماداً  تعل وعدًدا من المؤسسات كمؤسسات ال
والعامة،  الخاصة  والقطاعات  المهني،  والتدريب  يم  تعل ال ومراكز  المهني، 
منها،  المجتمعي  ذلك  في  بما  والصغرى  والكبرى  الصغيرة  والمؤسسات 
ومعاهد البحوث، ومراكز التدريب وغيرها. يمكن أن تجد جميع المعلومات عن 

المتطلبات الخاصة عن كل إجراء بدليل برنامج إيراسموس+. 

التمويل
قطاع  وتحالفات  إيراسموس+،  ببرنامج  المعرفة  لتحالفات  المالي  الدعم 
تقديرية باستخدام  قائمة على الميزانية ال المهارات، والشراكات اإلستراتيجية ال

تكاليف الوحدة في المقام األول.
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فرص التعليم العالي األخرى: التحالفات 
المعرفية، وتحالفات مهارات القطاع، والشراكات 

اإلستراتيجية
بلدان الشريكة. في  يم العالي من ال إن العناصر األخرى لبرنامج إيراموس+ تفسح المجال أمام مشاركة مؤسسات التعل

بلد الشريكة ببعد إضافي واضح للمشروع، . يم العالي لدى ال هذه العناصر الثالثة، يجب أن تأتي مؤسسة التعل

األهداف
عبارة  اإلستراتيجية  والشراكات  القطاع  مهارات  وتحالفات  المعارف  تحالفات  إن 
بين  والمهارات  الخبرات  تبادل  من  تعزز  المؤسسات  بين  تعاونية  مبادرات  عن 
قائم بين الجامعة وقطاع  الشركاء. في حين تركز تحالفات المعارف على التعاون ال
يم المهني والتدريب  تعل األعمال، أما تحالفات قطاع المهارات تصب تركيزها على ال
ومتطلبات المهارات في مجاالت إقتصادية معينة. يمكن للشراكات اإلستراتيجية  
م مدى الحياة بما في  تعل تعليم من منظور ال تغطية مجموعة كاملة من قطاعات ال

لكبار.  يم ل تعل يم العالي وال تعل يم بالمدرسة والتدريب المهني وال تعل ذلك ال
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كيفيةاإللتحاق )لمزيد من التفاصيل والمعلومات...(

قافة والوسائل السمعية البصرية ببروكسل بحلول  ث يم وال تعل ل فيذية ل ن ت تقدمم طلب المنحة إلى الهيئة ال على مقدمي الطلبات حول العاالل
نهائي الذي نشر في دعوة تقديم المقترحات.  الموعد ال

النسبة إلى مؤسسات جين مونيه فإن الجمعيات  م مؤهلة لتطبيق مشروعات جين مونيه. ب يم العالي حول العال تعل تعتبر مؤسسات ال
بات اإللتحاق.  تقديم طل والشبكات المشروعات والمؤسسات األخرى يجوز أن تكون مؤهلة ل

نهائية، راجع دعوة تقديم المقترحات: تفاصيل والمعلومات عن المواعيد ال لمزيد من ال
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

يل البرنامج: ودل
/http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

اإلدارة
ثقافة والوسائل السمعية  يم وال تعل ل تنفيذية ل جميع فعاليات جين مون تديرها الهيئة ال

البصرية في بروكسل. 

إجراءات اإلختيار
ثقافة  يم وال تعل ل تنفيذية ل م إنتقاء مشروعات جين مونيه كل عام من. تتولي الهيئة ال يت
والوسائل السمعية البصرية في بروكسل عملية اإلختيار ومن ثم توقيع إتفاقية منحة 
تعليمية(. يعتمد تقييم التطبيقات  تعليمية مع مقدم الطلب الناجح )صاحب المنحة ال
على خبراء أكاديميون مستقلون يؤدون تقييم الجودة عن كل متقدم في ضوء معايير 

المنحة المنشورة.

التمويل
تفاصيل، برجاء زيارة الرابط  ية العمل. لمزيد من ال ا آلل ًق تختلف قوانين التمويل وف

تالي: ال
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
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3. دعم المؤسسات والجمعيات

•  توفير الدعم للمؤسسات  من غير المؤهلة ألنشطة جين مون والتي يمكن أن 
تحلل المعرفة بشأن ااإلتحاد األوروبي وتنشرها كما إنها مثلها مثل نقطة 
مرجعية في اإلتحاد األوروبي . يستمر المشروع 3 سنوات وال يوجد سقف 

تعليمية. لمنح ال ل

دراسات  في  المتخصصين  باحثين  وال المدرسين  لجمعيات   الدعم  •  توفير 
التكامل  ية  اإلتحاد األوروبي، بغرض واحد وهو المشاركة في دراسة عمل
واإلقليمية  الوطنية  والعلمية  ائية  فيزي ال الموارد  رؤية  وتعزيز  األوروبية 
في هذا الصدد. تضم األنشطة اجتماعات سنوية ورسائل إخبارية وجهات 
لمنحة  ل المقدر  لمبلغ  ل األعلى  الحد  ذلك.  إلى  وما  اإلعالم  مع  إتصال 

تعليمية هو 50000 يورو من 12 إلى 24 شهرا.  ال
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الهيكلة
أنشطة جين مونيه تعتمد على ثالث ركائز: 

1. التدريس والبحوث

اإلتحاد  دراسات  في  الصغيرة  يم  تعل ال برامج  مونيه:  جين  أنشطة  •  وحدات 
األوروبي، بحد أدنى 40 ساعة تدريس عن كل عام دراسي أكاديمي. من 
المرجح أن تركز الوحدات الدراسية على مجال معين في دراسات اإلتحاد 
المقدر  لمبلغ  ل األعلى  الحد  التخصصات.  متعددة  تصبح  أو  األوروبي 

تعليمية هو 30000 يورو على مدار 3 سنوات.  لمنحة ال ل

•  رؤساء جين مونيه: يقوم على برامج التدريس لمدة 90 ساعة على األقل 
عن كل عام أكاديمي واحد محاضر ذو خبرة أو أستاذ جامعي. الحد األعلى 

تعليمية هو 50000 يورو على مدار 3 سنوات.  لمنحة ال لمبلغ المقدر ل ل

والموارد  والمعرفة  لكفاءة  ل مركزية  نقطة  بناء  مونيه:  جين  التميز  •  مراكز 
معنية بموضوعات اإلتحاد األوروبي، وفي أغلب الوقت من خالل هيكلة 
متعددة التخصصات في واحدة من المؤسسات أو أكثر من مؤسسة بموجب 
لمنحة  ل المقدر  لمبلغ  ل األعلى  الحد  مونيه.  جين  جامعة  رئيس  إرشاد 

تعليمية هو 100000 يورو على مدار 3 سنوات.  ال

2. مناقشة السياسات وتبادلها

•  شبكات جين مونيه: إجراءات لتعزيز التعاون تبادل الخبرات وبناء المعارف 
المؤسسة  أسستها  الرفيع من خالل شبكة  المستوى  نتائج بحوث  وتعزيز 
م، بحد أدنى خمسة شركاء  مقدمة الطلب مع المؤسسات األخرى حول العال
تعليمية هو 300000  لمنحة ال لمبلغ المقدر ل من خمسة دول. الحد األعلى ل

يورو على مدار 3 سنوات. 

•  مشروعات جين مونيه: هي أنشطة لصالح إستكشاف زوايا مختلفة وطرق 
فئات المستهدفة بما  نقاشات فيما بين مختلف ال لتحويل المعارف وتعزيز ال
ثانوية. يمكن لألنشطة أن تضم إجتماعات،  في ذلك المدارس اإلبتدائية وال
لمبلغ  ل األقصى  الحد  وغيرها.  بعد  عن  تعليم  ال و  المناهج  تدريب، وضع 

تعليمية هو 60000 يورو من أكثر من 12 إلى 24 شهرًا. لمنحة ال المقدر ل

األمثلة السابقة: جين مونيه )1998(
فودان(  )جامعة  داي بنجران  البروفيسور 
جين  جامعة  لدى  يعمل  أستاذ  أول  هو 
مونيه من الصين. على أصعدة كثيرة، يعد 
المسؤول  الشخص  بنجران  البروفيسور 
بالدراسات  الخاصة  المؤسسة  بدء  عن 
الذي  األمر  الصين،  في  األوروبية 
جائزة   2008 عام  في  بمنحه  به  اعترف 
األمم  معاهدات  ترجم  إنه  ثم  مونيه.  جين 
تعود دراسات  الصينية.  اللغة  إلى  المتحدة 
اإلتحاد األوروبي في الصين إلى منتصف 
في  وبذخت  تطورت  إنها  إال  الستينيات 
ساعد  وقد  دولية.  كدراسات  السبعينيات 
بروفيسور  مونيه  جين  برنامج  شبكة  دعم 
داي في تجميع المعلومات المختارة لمتابعة 
بالصين.  األوروبي  اإلتحاد  في  الدراسات 
تعتبر   " معلًقا:  ذلك  عن  بنفسه  ويعرب 
الخبرة األوروبية مفيدة لنا إلى حد ما. إذ أن 
الصين آخذة في التغير إلى حد بعيد. ونحن 
نحاول أن نتعلم من العالم الخارجي، ثم إن 
المنفعة  لصالح  مهمة  مرجعية  تعد  أوروبا 
واليوم،  التجارة."  إتفاقيات  و  المجتمعية 
وعشرة  متميزة  مراكز  ثالثة  الصين  لدى 
الجمعية  مونيه.  بجين  جامعيين  رؤساء 
تضم  حالًيا  األوروبية  للدراسات  الصينية 

أكثر من 200 عضًوا.
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األهداف
يرنو البرنامج نحو:

األكاديميين  بين  فيما  األوروبي  التكامل  على  والدراسة  البحث  •  تعزيز 
م؛  المتخصصين والمتعلمين والمواطنين حول العال

في  النشطة  الجمعيات  أو  األكاديمية  بالمؤسسات  الخاصة  األنشطة  •  دعم 
مجال دراسات التكامل األوروبي؛ 

األكاديمي  م  العال بين  فيما  والمبادالت  العامة  السياسات  مناقشة  •   ترقية 
وصانعي القرار بشأن أولويات سياسة اإلتحاد األوروبي؛  

اإلتحاد  مواد  عن  بالمعلومات  الصغار  والمتخصصين  الطلبة  تزويد     •
لتعزيز  وكذلك  والتخصصية  األكاديمية  حيواتهم  لصالح  األوروبي 

مهاراتهم المدنية؛  

•   تعزيز اإلبتكار في مجال البحث والتدريس )على سبيل المثال الدراسات 
يم المفتوح  تعل عبر القطاعية والدراسات متعددة التخصصات أو أيهما وال

وإنشاء الشبكات مع المؤسسات األخرى وغيرها(. 

بموجب برنامج إيراسموس+، يتم التركيز بوجه خاص على: 

• إثراء المواد المتعلقة اإلتحاد األوروبي و تعميمها في جميع المناهج بما في
ذلك المناهج التي ال تغطي مثل هذة الموضوعات 

•   تعزيز مشاركة جيل شباب األكاديميين.
 

األمثلة السابقة: جين مونيه )1998(
األوروبي  المركز  ويقدم   1998 عام  منذ 
)فرنسا(  رين  بجامعة  موني  جان  للتميز 
مجموعة من المهارات العلمية عن قضايا 
مًعا  تضم  إنها  ثم  األوروبي.  التكامل 
وباحثين  مونيه  جين  لجامعة  رؤساء  سبع 
بشأن  الفرنسية  الجامعات  مختلف  من 
اإلتحاد  القانون  مثل  معينة  موضوعات 
الصلة  ذو  والتاريخ  المدني  والتخطيط 
في  معروفة  إنها  كما  األوروبي.  اإلتحاد 
تدريب  على  وتعمل  أوروبا  أنحاء  جميع 
الطلبة وترشد أنشطة البحث وتقدم مركًزا 
شؤون  في  متخصصة  ومكتبة  لإلتحاد 
اإلتحاد األوروبي. تعزز من الفهم األفضل 
العام،  الرأي  من خالل  األوروبي  لالتحاد 
العامة  المحاضرات  خالل  من  وخاصة 

’Rendez-vous d’Europe بعنوان
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أنشطة “جين مونيه”

 

9.  تضم دراسات اإلتحاد األوروبي دراسة أوروبا بكاملها، مع التركيز خاصة على البعد الداخلي والخارجي للتكامل األوروبي. ثم إن تلك الدراسات تغطي كذلك دور ااإلتحاد 
األوروبي في العالم الذي دخل حقبة العولمة ودور اإلتحاد األوروبي في تعزيز المواطنة األوروبية النشطة والحوار بين األفراد والثقافات.

تعزز  إنها  ثم  ودعمها.  العالم  حول   9 األوروبي  اإلتحاد  دراسات  تنمية  إلى  مونيه  جين  أنشطة  تهدف 
في  العالي،  يم  التعل مستوى  على  األوروبي  التكامل  بعملية  المعني  والبحث  التدريس  في  التميز  سبل 
يألفوا  المستهدفة )بما في ذلك هؤالء ممن ال  الفئات  التخصصات ولصالح مجموعة موسعة من  مختلف 

الموضوع(. هذا 

م األكاديمي  تهدف مشروعات جين مونيه أيًضا إلى ترسيخ الحوار بين العال
وصانعي القرار للمساعدة في تعزيز إدارة سياسات اإلتحاد األوروبي. 

تدعم األنشطة المشروعات واألساتذة بمختلف األساليب: العالمات التجارية، 
والدعم المالي واعتبارهم جزء من شبكة عالمية. تؤسس هذه الشبكة مجموعة 

موارد ألجل التحليل المستقل والحاسم لتحديات اإلتحاد األوروبي.
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التمويل
يتراوح بين 500000 يورو ومليون يورو. تستغل هذه  يتغير حجم كل مشروع ل
نعاقد  تعليمية لتغطية تكاليف الموظفين، السفر، اإلقامة، األجهزة و ال المنحة ال
مع جهات خارج المشروع بشرط إثبات عدم قدرة أي من الشركاء تنفيذ المهام 
التمويل  أخرى عن طريق  تكاليف  أي  تغطية  يمكن  معه.  لمتعاقد  ل الموكلة 

الذاتي المشترك بين الشركاء. 

ية والتي  يجوز أن تضم كل من المشروعات المشتركة و المشروعات الهيكل
الخاص  تنقل  ال جانب   )5 الصفحة  )راجع  و3  و2،   ،1 المناطق  تستهدف 
اإلضافي لصالح أعضاء هيئة التدريس والطالب. سيتم تقدير هذا كله باعتباره 
المشروع  أهداف  تحقيق  في  فعال  دور  له  يكون  أن  ويجب  منفصاًل  عنصرًا 

)اإلنتقال المتكامل(. يجوز تمويل مراحل التدريب من هذا العنصر. 

إيديولينك   برنامج  السابقة:  األمثلة 
)2013(

السكان  محاصيل  على  والتدريس  البحث 
مشروع  يضم  المستغلة.  غير  األصليين 
بوتسوانا،  من  جامعات   )FSTinAC(
يتمثل  وتوباغو.  وترينيداد  سلوفينيا  غانا، 
المستديم  اإلستخدام  تعزيز  في  الهدف 
المنتجات  على  القيمة  من  المزيد  وإضفاء 
اإلستعمال  إمكانيات  لديها  والتي  المحلية 
ما  تكنولوجيا  تطوير  إلى  وكذلك  الموسع 
بعد الحصاد. يستغل المشروع التعاون فيما 
القدرات  بناء  أجل  من  الجنوب  بلدان  بين 
أصحاب  جانب  إلى  هذا  الباحثين  بين 
الصغيرة  الصغر،  متناهية  المشروعات 
األمن  تحسين  ثم  الحجم، ومن  والمتوسطة 

الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية.

كيفية اإللتحاق

فيدة من البرنامج أو  لدان المست ب يم العالي تأسست في واحدة من ال تعل يم عالي أو جمعية أو منظمة خاصة بمؤسسات ال أي مؤسسة تعل
يم العالي. )برجاء مراجعة الجدول في  تعل ابة عن إتحاد مؤسسات ال ي لدان الشريكة المؤهلة والتي يجوز أن تقدم الطلب ن ب واحدة من ال

تقديم كطالب إلتحاق أم شريك(.  الصفحة 28، لمراجعة الدول المتاح لها أن تقدم لإللتحاق، وسواء أكان متاح لهم ال

قافة والوسائل السمعية البصريةبروكسلبحلول  ث يم وال تعل ل فيذية ل ن ت لهيئة ال يمية ل تعل المنحة ال يم طلب اإللتحاق ب على طالبي اإللتحاق تسل
نهائي الذي نشر في دعوة تقديم المقترحات.  الموعد ال

نهائية، راجع دعوة تقديم المقترحات: تفاصيل والمعلومات عن المواعيد ال لمزيد من ال
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

يل البرنامج: ودل
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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األمثلة السابقة: برنامج تمبس )2010(
في إطار مشروع برنامج تمبس ا"المكاتب 
في  الجودة  وتأمين  لتدويل  الرئيسة 
المتوسطية".  األوروبية  الشراكة  منطقة 
إسرائيلية  بمؤسسات  العمل  جهود  إتسقت 
وفلسطينية للعمل على تكامل نظام تحويل 
الدبلوم  تكملة  وكذلك  األوروبي  األموال 
الدراسة  برامج  في  النتائج  ومفهوم معرفة 
مكاتب  فتح  تم  مؤسساتهم.  تدويل  لتعزيز 
العالقات الدولية. تمت كتابة خمسة كتيبات 
األوروبي  الرصيد  تحويل  عن  إرشادية 
العالقات  ومكاتب  والتدويل  تراكم  ونظام 
إن  البلدين.  كال  في  نشره  وتم  الدولية 
أسسوا  غوريون  بن  جامعة  من  الشركاء 
مركز تدريب بولونيا للتوعية بشأن "عملية 

بولونيا".

اإلدارة
تنفيذية  إن إختيار ورصد مشروعات تنمية المهارات يتم تنفيذه من خالل الهيئة ال

ثقافة والوسائل السمعية البصرية ببروكسل. يم وال تعل ل ل

إجراءات اإلختيار
لمقترحات  تقائها كل عام من بعد دعوات مفتوحة ل م إن مشروعات تنمية القدرات يت
يمية التي تضعها خدمات المفوضية  والتي تعتمد على األولويات القومية واإلقل
الشريكة  بلدان  ال في  يين  المحل المستفيدين  مع  الوثيق  التشاور  ب األوروبية 
المعنية. يعتمد اإلختيار على نظام للمراجعة من جانب النظراء: خبراء مستقلون 
ًما على الجودة لكل متقدم في ضوء المعايير المنشورة في  ي ي أكاديميون يؤدون تق
يين مثل بعثات اإلتحاد  دعوة تقديم المقترحات. يجوزإستشارة المستفيدين المحل

اإلتحاد والوزارات بشأن أهمية المشروع وجودته في السياق المحلي. 
ثقافة والوسائل السمعية  وال يم  تعل ل ل تنفيذية  ال الهيئة  توقع  اإلنتقاء  بعد  من 
البصرية إتفاقية منحة تعليمية مع صاحب المنحة نفسه ) الشريك الرئيسي 

يم العالي نيابة عن الشركاء(. تعل الذي يدير إتحاد مؤسسات ال

 

األمثلة السابقة: برنامج ألفا )2010(
أكثر من 90 بالمئة من األعمال في أمريكا 
متوسطة  مؤسسات  عن  عبارة  الوسطى 
الصغر.تمثل  متناهية  و  صغيرة  الحجم، 
للتوظيف.  خاًصا  مصدراً  األعمال  هذة 
واألمريكية  اإلستدامة  الشبكة  شرعت 
الجودة  تعزيز  ألغراض  الوسطى 
متناهية  بالشركات  الخاصة  واالستدامة 
خلق  في  المتوسطة  و  الصغيرة  الصغر، 
إدارة برنامج دراسي يعد األول من نوعه 
تطوير  يدعم  الذي  و  الوسطى  أمريكا  في 
الشبكة  هذة  اإلقتصادي.تتكون  القطاع  هذا 
من تسع جامعات )6 من أمريكا الوسطى 
مؤسسات  ثالث  وكذلك  أوروبا(  من  و3 
داعمة. يشارك القطاع األعمال بنشاط في 
تصميم البرنامج من مدخل تطبيقي. يكتسب 
األوضاع  عن  واقعية  معرفة  المستفيدين 

اإلقتصادية المجتمعية للمنطقة. 
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األمثلة السابقة: برنامج ألفا )2010(
والتضمين  )المعرفة  مشروع  يهدف 
والتنمية( إلى تعزيز سبل الوصول للتعليم 
الجامعي وبخاصة التعليم المستمر الخاص 
خالل  من  مجتمعًيا  المستبعدين  باألفراد 
بين  التكامل  وإرساء  اإلتصاالت  تنمية 
المحلية  العامة  والمؤسسات  الجامعات 
ومؤسسات  والعمال  والنقابات  اإلتحادات 
غير  المنظمات  وكذلك  المدني،  المجتمع 
الخاصة في 14  للربح والشركات  الهادفة 
دولة من دول أمريكا الالتينية للمشاركة في 
المختلفين  األسهم  حاملي  يحدد  المشروع. 
على  بالمنفعة  تعود  التي  التدريب  برامج 
األفراد من ذوي حاالت العمل المستضعفين 
عن  يبحثون  ممن  الوظائف  صاحبي  أو 
أدوات  لتصبح  البرامج  تلك  تتحول  عمال. 
الموظفين.  كفاءات  وتقوي  جذرية  تغيير 
ثم إنها تؤهل العمال العاطلين أيًضا ألجل 

الحاجة إليهم في سوق بالمنطقة. 

إيديولينك  برنامج  السابقة:  األمثلة 
)2013(

جنوب  في  الطاقة  كفاءة  برنامج  يهدف 
الماجستير  بناء برنامج درجة  أفريقيا نحو 
أربع  في  الطاقة  كفاءة  عن  الهندسة  في 
المشروع  إتحاد  يتكون  إفريقية،  جامعات 
ألمانيا  من  تكنولوجية  جامعات  من 
البرنامج  يضم  إفريقيا.  وجنوب  وناميبيا 
"تدريب  اإلنترنت  عبر  تدريبي  عنصر 
المستقبل.  لمدرسي  لإلعداد  المدرب" 
الجودة  بضمان  الخاص  الجانب  سيوازي 
األوروبي  اإلتحاد  معايير  البرنامج  من 
التعليمية  المتطلبات  أخذ  نفسه  الوقت  وفي 

الوطنية في اإلعتبار.
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لفة وفيما بينها في  •   تعزيز التكامل اإلقليمي والتعاون بين المناطق المخت
م المختلفة من خالل مبادرات مشتركة ومشاركة الممارسات  أنحاء العال

الجيدة 

الهيكلة
ية  يم العالي: مشروعات هيكل تعل يوجد نوعان من مشروعات بناء القدرات في ال

ومشتركة.

نفع المباشر على المؤسسات  ال المشروعات المشتركة  ترنو نحو نتائج تعود ب
بلدان الشريكة المؤهلين المشاركين في المشروع. ينصب تركيزها على: من ال

•  تطوير أو إستحداث مناهج دراسية; 
يم العالي;  تعل •  تحديث الحوكمة وإدارة مؤسسات ال

بيئة اإلقتصادية و  يم العالي وال تعل •   تقوية العالقات فيما بين مؤسسات ال
اإلجتماعية. 

وتعزيز  العالي  يم  تعل ال أنظمة  تأثير على  ال نحو  ترنو  الهيكلية  المشروعات 
الشريكة  بلدان  ال في  أيهما  أو  واإلقليمي  الوطني  المستوى  على  اإلصالحات 

المؤهلة. ينصب تركيزها على: 

يم العالي;  تعل •  تحديث السياسات، الحوكمة وإدارة أنظمة ال
بيئة اإلقتصادية والمجتمعية. يم العالي وال تعل •  تقوية العالقات بين أنظمة ال

بلدان المستفيدة من البرنامج، بحد  كمبدأ عام، على اإلتحاد أن يضم ثالث من ال
يم العالي من كل بلد مستفيد من البرنامج وبحد أدنى  تعل ل أدني مؤسسة واحدة ل
يم العالي من كل بلد شريك في المشروع. تتكون اإلتحادات من  تعل ل مؤسستين ل
بلدان المستفيدة  بلدان الشريكة وكذلك من ال مؤسسات تعليم عالي كثيرة من ال
م.  بلدان الشريكة أن تنتقى من مختلف المناطق حول العال ل من البرنامج. يمكن ل

برجاء مراجعة دعوات تقدم المقترحات لمزيد من المعلومات.



مشروعات بناء القدرات في مجال التعليم العالي 
ممول بموجب اإلجراء األساسي رقم 2: التعاون من أجل اإلبتكار وتبادل الممارسات 

الجيدة

األهداف
بلدان الشريكة المؤهلة  يم العالي في ال تعل مشروعات بناء القدرات في مجال ال

والتي تهدف إلى:

يم العالي؛  تعل ل تكافؤ في الوصول ل •   دعم اإلبتكار والتحديث ال
العمل  لسوق  النسبة  ب وأهميتها  الجودة،  تعزيز  مثل  تحديات  مواجهة     •
ية  تكافؤ في الوصول والتخطيط والتوصيل واإلدارة والقوة ودول والمجتمع، وال

المؤسسات؛  
تقارب مع  •  تعزيز التعاون بين اإلتحاد األوروبي ودول الشركاء المؤهلين، وال

ثقافات; تفاهم بين ال تطورات اإلتحاد األوروبي، والتواصل المباشر وال
•  تحسين مستوى الكفاءات والمهارات من خالل تنمية برامج تعليمية مبتكرة 

وجديدة؛ 
يم العالي من  تعل •   زيادة قدرات السلطات القومية من أجل تحديث أنظمة ال

خالل دعم تعريف سياسات اإلصالح ورضدها وتنفيذها; 

تستهدف مشروعات تنمية القدرات في مجال التعليم العالي البلدان الشريكة. هذة المشروعات 
تعاونية أساسها شراكات متعددة األطراف بين مؤسسات التعليم العالي من كل من البلدان 

المستفيدة من البرنامج والبلدان الشريكة. الشركاء غير األكاديميين يمكن أن يتم إدماجهم في 
حال كانت مشاركتهم تساهم في تحقيق أهداف المشروع.

األمثلة السابقة: تمبس 2001
الذي  تمبس  لبرنامج  تابع  وبفضل مشروع 
 2001 من  الفترة  في  كرواتيا  في  استمر 
يخص  عمل  إطار  وضع  تم   ،2003 إلى 
وتم  كرواتيا  في  الجودة  ضمان  أنظمة 
والعلوم"  العالي  التعليم  "قانون  في  دمجها 
والذي انتهجه البرلمان األوروبي في يوليو/ 
مقابل  تعليمية  منحة  بفضل   .2004 تموز 
ضمان  أنظمة  نفذت  يورو،   296715
عالي.  تعليم  مؤسسات  أربع  في  الجودة 
الجودة"  إدارة  نظام  تنفيذ  دليل   " تم وضع 
والبراعة  المكتسبة  الخبرة  على  اعتماًدا 
اقترحت  المشروع.  أثناء  في  المكتسبة 
وأسست   2004 في  الكرواتية  الحكومة 

الوكالة الكرواتية للتعليم العالي والعلوم.

17

كيفية اإللتحاق والتقدم )مؤسسات التعليم العالي(

كيفية االلتحاق )أفراد(

يم  المقترحات. يجوز ألي مؤسسة تعل تقدم ب تقادرجات الماجستير المشتركة ضمن برنامج إيراسموس موندوس من خالل نداءات ال م إن ت ي
نفذ برنامج الدرجة العلمية.  ابة عن اإلتحاد الذي ي ي فيدة من البرنامج أن تقدم طلب إلتحاق ن لدان المست ب عالي تأسست في واحدة من ال
يم  تعل ل فيذية ل ن ت يم طلب الحصول على المنحة من الهيئة ال بات تسل الطل لدان الشريكة اإللتحاق. على المتقدمين ب ب يجوز لمؤسسات ال

المحدد  في الدعوة. ي نهائ قافة والوسائل السمعية البصرية في بروكسل بحلول الموعد ال ث وال

الي لنشر الدعوة(. ت فترة من 1 أغسطس/ آب وحتى 31 أكتوبر/ تشرين األول )من العام ال بدأ المشروعات المختارة في ال ت

نهائية، راجع دعوة تقديم المقترحات: تفاصيل والمعلومات عن المواعيد ال لمزيد من ال
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

يل البرنامج: ودل
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

أنظر قسم "اإلشتراك كونك فرًدا" صفحة 29.

التبرع لصالح تكاليف المشاركة )على 
سبيل المثال، المكتبة والمعمل واألقساط 

الدراسية وتكاليف األمن المجتمعي 
والتأمين، وغيرها(.

مبلغ يصل إلى 9000 يورو سنوًيا لحملة المنح الدراسية من البلدان الشريكة.
مبلغ يصل إلى 4500 سنوًيا لحملة المنح الدراسية من البلدان المستفيدة من البرنامج.

التبرع لصالح تكاليف الترشيح والسفر مبلغ وقدره 1000 سنوًيا عن تكاليف السفر لحملة المنح الدراسية القانطين في البلد المستفيد من 
البرنامج. 

مبلغ وقدره 2000 يورو سنوًيا مقابل تكاليف السفر ومبلغ وقدره 1000 يورو مقابل تكاليف 
الترشيح لصالح حملة المنح الدراسية القانطين في بلد مستفيدة من البرنامج على مسافة تقل عن 

4000 كم بعًدا عن المؤسسة القائمة بالتنسيق والتابعة لبرنامج إيرإيراسموس موندوس لنيل درجة 
الماجستير المشتركة.

مبلغ وقدره 2000 يورو سنوًيا مقابل تكاليف السفر ومبلغ وقدره 1000 يورو مقابل تكاليف 
الترشيح لصالح حملة المنح الدراسية القانطين في بلد مستفيدة من البرنامج على مسافة تقل عن 

4000 كم بعًدا عن المؤسسة القائمة بالتنسيق والتابعة لبرنامج إيرإيراسموس موندوس لنيل درجة 
الماجستير المشتركة.

التبرع مقابل تكاليف اإلعاشة مبلغ وقدره 1000 يورو شهرًيا عن كامل مدرة فترة دراسة درجة الماجستير المشتركة ضمن 
برنامج إيراسموس موندوس خارج البالد ) 24 شهًرا بحد أقصى(. ال يتاح بدل إعاشة مقابل فترات 

الدراسة أو تحديد المستوى أو تحضير الموضوع في بلد اإلقامة.
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التمويل
يم  تعل ل ل تنفيذية  ال الهيئة  بين  الموقع  يمية  تعل ال المنحة  إتفاق  يقدم 
الشركاء(  عن  )نيابة  اإلتحاد  ومنسق  البصرية  ثقافة والوسائل السمعية  وال
نيل درجة الماجستير المشتركة: تموياًل لتغطية برنامج إيراسموس موندوس ل

•  تكاليف اإلدارة 
م اإلتحاد مبلغ وقدره 20000 يورو عن العام األول و50000 يورو عن  يستل
اإلتحاد  إدارة  تكاليف  لتغطية  سنوات  ثالث  لمدة  مختارة  دراسية  برامج 

ا )المحاضرون الضيوف(.  ولتمويل أربعة طالب أكاديميين سنوًي

•  منح دراسية للطالب 
كل  للطالب عن  دراسية  منحة  تمويل 15  األوروبي على  اإلتحاد  سيعمل 
تعليمية المعنية ببرنامج إيراسموس  عام دراسي. إن إجمالي قيمة المنحة ال
دعاوي  بموجب  والمختارة  المشتركة  ماجستير  درجة  نيل  ل موندوس 

المقترحات حوالي 2 مليون يورو. 

ماجستير  درجة  نيل  ل موندوس  إيراسموس  ببرنامج  الدراسية  المنحة  صممت 
ثم؛ تسمح  الدراسة، ومن  بفترة  الصلة  تكاليف ذات  ال لتغطي جميع  المشتركة 
ا في دراستهم. تضم المنحة الدراسية ثالثة عناصر. بعضها  ًي التركيز كل بة ب للطل

بلد األصلي. متغاير إعتماداً على ال
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موندوس  إيراسموس  السابقة:  األمثلة 
)2012(

برنامج  ضمن  الماجستير  درجة  إن 
اإلبتكار  مجال  في  موندوس  إيراسموس 
تدريبية  دورة  هي  والتنظيم  الكيميائي 
برنامج  ضمن  الماجستير  درجة  لنيل 
ذوي  تزود  موندوس  إيرإيراسموس 
الخبرة بجميع األدوات والمعارف الالزمة 
والنظامية  اإلقتصادية  النظر  وجهة  من 
والتي  الكيميائية  المخاطر  إلدارة  والعلمية 

تتفق مع التشريع الكيميائي عالميا. 

تنسق جامعة العارف في البرتغال مع ثالث 
وإسبانيا  إيطاليا  في  أوروبية  شريكة  دول 
والمملكة المتحدة البرنامج. تشمل الدراسة 
واحد  عام  على  الماجستير  درجة  لنيل 
الجامعة  في  التعليمي  المنهج  دراسة  في 
واحد  عام  قضاء  على  وكذلك  المستضيفة 
كامل في مشروع بحثي مما يمهد الطريق 
أوروبية  جامعة  في  علمية  رسالة  لطرح 
لعدة دول أخرى. يمكن أن يحدث البحص 
الشريكة  الجامعات  أيًضا في إحدى  جزئًيا 
بالبرازيل أو الصين أو الواليات البحث أو 
الهند أو اليابان أو في واحدة من المؤسسات 

الستة عشر الشريكة األخرى. 

الهيكلة
ثم إن اإلتحاد الذي يقدم برنامج درجة الماجستير المشتركة يجب أن يضم على األقل 
بلدان مستفيدة من البرنامج ويمكن أن يضم مؤسسات  ثالث مؤسسات تعليم عالي ل
بلدان الشريكة. يمكن  بلدان المستفيدة من البرنامج أو ال تعليم عالي إضافية من ال
أن يصبح كل من المؤسسات والمنظمات األخرى مثل الكيانات العامة والمنظمات 

ا كاماًل. ًك تعليمية شري التي ال تهدف للربح والمؤسسات ال

بلدان المستفيدة من  يجوز فحسب ألي مؤسسة تعليم عالي تأسست في واحدة من ال
البرنامج أن تقدم طلب تقدم نيابة عن اإلتحاد المعني بنيل الدرجة العلمية وفقاً 

لبرنامج.  ل

اإلدارة
يم  تعل ل ل تنفيذية  ال الهيئة  تنفذها  المشتركة  الماجستير  برامج  وإنتقاء  رصد  إن 

ثقافة والوسائل السمعية البصرية في بروكسيل. وال

إجراءات اإلختيار
نداءات المقترحات  تقدم ل يتم إختيار برامج درجة الماجستير المشتركة كل عام بعد ال
المفتوحة. يعتمد اإلختيار على نظام مراجعة النظراء: يقوم الخبراء المستقلون 

األكاديميون بتقييم جودة كل طلب في ضوء معايير المنحة المنشورة.

ثقافة والوسائل السمعية البصرإتفاق منح تدريبية مع  يم وال تعل ل تنفيذية ل توقع الهيئة ال
صاحب المنحة التدريبية )المتقدم الناجح( بعد مرحلة اإلنتقاء. إن صاحب المنحة 
قائم على تنفيذ  يم العالي ال تعل التدريبية هو الشريك الرئيسي في إتحاد مؤسسات ال

المشروع. 

اً.  يمنح إتفاق المنحة الدراسية تموياًل مدته عاماً واحداً لثالث طالب سنوي

جرى إختبار اإلنجازات الرئيسة بالمراحل التي يمر بها الطالب ببرنامج إيراسموس موندوس لنيل درجة ماجستير المشتركة 
ذلك في عام 2014 )على إفتراض إنها درجة لنيل الماجستير مدتها سنتين(.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

أبريل/ 
نيسان

إنتهاء المرحلة األولى 
إلختيار الطلبة

إنتهاء المرحلة الثانية 
إلختيار الطلبة

إنتهاء المرحلة الثالثة 
إلختيار الطلبة

يوليو/ 
تموز

إنتقاء المتقدمين 
لبرنامج إيراسموس 
موندوس مونديس 

لنيل درجة 
الماجستير المشتركة

أول دخول للطلبة 
الخريجين

ثاني دخول للطلبة 
الخريجين

ثالث دخول للطلبة 
الخريجين

سبتمبر/ 
أيلول 

أكتوبر/ 
تشرين 

األول

بدء برنامج 
إيرإيراسموس 

موندوس لنيل درجة 
الماجستير المشتركة 

في التحضير 
والترقية

بدء الدفعة األولى 
للطالب

بدء الدفعة الثانية 
للطالب

بدء الدفعة الثالثة 
للطالب
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تابعة لبرنامج إيراسموس موندوس تمول  ثم إن رسائل الماجستير المشتركة ال
المتقدمين  المرشحين  بة  الطل ألفضل  األوروبي  اإلتحاد  من  الدراسية  المنح 
من  الشركاء  بة  الطل يدرس  أن  يجب  المتقدمين.  بين  تنافسي  أساس  على 
بلدان المستفيدة  لفين من ال يم العالي في على األقل بلدين مخت تعل مؤسسات ال
من البرنامج. المنح التدريبية متاحة لزيارة العلماء أو المحاضرين الضيوف 

لدورة الخاصة بالدرجة العلمية. قيم المضافة ل ال ممن يمكنهم اإلتيان ب

برنامج ايراسموس موندوس لشهادات الماجستير 
المشتركة 

يمول بموجب اإلجراء األساسي رقم 1: معرفة سبل إنتقاالت األفراد
إن درجة الماجستير المشتركة التابعة لبرنامج إيراسموس تنفذ ضمن برنامج يستمر حتى عامين ويقوم عليها 
ًما شركاء تعليميين أو  يم العالي يمكن أن يضم هذا اإلتحاد أيًضا حيثما كان هذا مالئ إتحاد دولي لمؤسسات التعل

غير تعليميين آخرين من ذوي الخبرة الخاصة والفائدة في مجاالت الدراسة.

األهداف
تعتمد شهادات درجة الماجستير المشتركة ببرنامج إيراسموس موندوس على 
وحتى   2014 )من  البرنامج  ب الماجستير  درجة  نيل  ل التدريبية  الدورات  نجاح 

2020( وترنو نحو:

يم العالي تطوير البعد الدولي لهذة المؤسسات  تعل •   تنمية جودة مؤسسات ال
المبادرات  دعم  وكذلك  اً  جذب أكثر  األوروبي  العالي  يم  تعل ال مجال  جعل     •
يم العالي من خالل إتاحة منح دراسية كاملة ألفضل  تعل الدولية لصالح ال

م؛  يا حول العال الطالب ممن يدرسون في مرحلة الدراسات العل

درجات  الوا  ن ممن  الخريجين  وتوظيف  والمهارات  المنافسات  •  تعزيز 
الماجستير.  

األمثلة السابقة: إيراسموس موندوس 
)2007 و2012(

المستدامة  "اإلدارة  باسم  التدريبية  الدروة 
برنامج  ضمن  والطبيعة"  للغابات 
البحث  على  قائم  موندوس  إيراسموس 
مستدامة  إدارة  الغابات  موارد  إدارة  في 
كوبنهاغن،  جامعة  مع  التنسيق  بالتعاون 
في  آخرين  أربعة  شركاء  مع  والدنمارك 
المتحدة.  والمملكة  السويد  إيطاليا،  ألمانيا، 
الجراحية  البحوث  على  اإلتحاد  هذا  يعمل 
الموسعة وعلى برامج تدريس من أستراليا 
وكندا وتشيلي وجنوب أفريقيا. يقدم هؤالء 
ومواقع  خبرة  آلخر  آن  من  الشركاء 
مختلف  في  الطلبة  ألطروحات  وإشراف 
والمفتقر  الجراحية  البحوث  من  المجاالت 
 SUFONAMA تدعو  أوروبا.  في  لها 
المتعلمين )والكثير منهم من خارج اإلتحاد 
وتصميم  إيصال  في  للمساعدة  األوروبي( 
لمقترحات  واإلعداد  الدراسية  النماذج 

البحث المشتركة.

13
للمؤسسات

يورو   350 قدرها  و  مساهمة  تبادل  ال في  المشاركتين  المؤسستين  تتقاسم 
تنظيم  بأغراض  المعنية  للمؤسسة  تكاليف  ال عن  كتعويض  فرد  كل  عن 

اإلنتقاالت.  مشروع 

كيفية اإللتحاق والتقدم )مؤسسات التعليم العالي(

كيفية اإللتحاق )أفراد(

بة و أعضاء هيئة  لتمويل ألجل اعتمإنتقاالت الطل بات  ل تقدم بمقترحات طل لدان الشريكة ال ب يم العالي من ال تعل ال تستطيع مؤسسات ال
التدريس.

فيدة من البرنامج بغية وضع إتفاق دولي  لدان المست ب يم العالي في ال تعل م، ينبغي عليك خلق الروابط وتقويتها مع أفراد المؤسسات ال ومن ث
فيدة من البرنامج. لدان المست ب بين مؤسستك الخاصة وواحدة أو أكثر من مؤسسات ال

بة  يم العالي وطل تعل بة ال فيدة من البرنامج طلب االلتحاق إلدارة مشروع إنتقاالت خاص بطل م مؤسسات من الدول المست يمكن أن تسل
نداء تقديم  لوكالة الوطنية استجابة ل د المستفيد من البرنامج هذا الطلب ل ل ب ل ابعة ل ت الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس. تقدم المؤسسة ال

المقترحات. 

أنظر قسم "اإلشتراك كونك فرًدا" صفحة 29.
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التمويل
تأسست كل مؤسسة وطنية تابعة لبرنامج إيراسموس في كل بلد مستفيد من البرنامج 
بلدان  يم العالي في ال تعل تتمتع بميزانية لتمويل عدد من المشروعات بين مؤسسات ال
تابعة للدول  بلدان الشريكة. يمكن للمؤسسات ال المستفيدة من البرنامج أو في ال
تنظيم المشروعات مع مؤسسات  المستفيدة من البرنامج اإللتحاق بالوكالة الوطنية ل
بلدان الشريكة. ستمنح الوكالة الوطنية مؤسسة  يم العالي في واحدة أو أكثر من ال تعل ال
يم العالي الناجحة منحة تعليمية لتغطية إنتقاالت عدد من الطلبة وأعضاء هيئة  تعل ال
تعليمية ستغطي تكلفة المنح الفردية وكذلك ستضم جزًءا منها  التدريس. تلك المنحة ال

ألغراض الدعم المؤسسي.

لألفراد

بلدان  ل ل تابعين  ال الدكتوراه من  نيل درجة  ل الدكتوراه ومقدمي األطروحات  بة  طل
الشريكة يجوز لهم استالم مساهمة شهرية مقابل نفقاتهم في الخارج بمبلغ يتراوح 
لد المستفيد من  ب بين 750 يورو و850 يورو اعتماًدا على تكلفة المعيشة في ال
الدكتوراه  درجة  نيل  ل األطروحات  ولمقدمي  الدكتوراه  بة  لطل النسبة  ب البرنامج. 
تكلفة هي  بلدان المستفيدة من البرنامج فإن ال الذاهبين إلى الدول الشريكة من ال

ا لجميع الدول الشريكة.  شهرًي

بلدان الشريكة على مساهمة يومية  قادمين من ال يجوز أن يحصل الموظفين ال
اًء على تكلفة المعيشة في  ن يفهم بمبلغ وقدره 100 يورو و160 يورو )ب لتغطية تكال
بلدان المستفيدة  بلد المستفيد من البرنامج(. يحصل أعضاء هيئة التدريس من ال ال
بلدان الشريكة على مبلغ وقدره 160 يورو عن اليوم  من البرنامج من الذاهبين إلى ال

الواحد.

اًء على  ن يجوز لكل فرد مشارك الحصول على مساهمة في مصروفات السفر ب
المسافة من المؤسسة المرسلة إلى المؤسسة المستقبلة. 

المسافة   مساهمة مصروفات السفر

ما بين 100 و 499 كم 180 يورو 

ما بين 500 و 999 1 كم 275 يورو 

بين 2 000 و 2 999 كم 360 يورو 

بين 3 000 و 3 999 كم 530 يورو 

ما بين 4 و 7 000 999 كم 820 يورو 

8 000 كم أو أكثر 1100 يورو 
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لمنح الدراسية  يمكن تعريف إعتماد اإلنتقال على أنه فترة محدودة من الوقت المخصص ل
يم المستمر في  تعل يا في الخارج )وضمن إطار دراسات ال لتدريب أو مزاولة دراسات عل ل
لمتقدم الحصول على قرض تمويلي من  لدانهم( والتي يمكن ل مؤسسة يعملون فيها في ب
بة بعد ذلك إلى مؤسساتهم إلتمام الدراسة. أجل إتمام الدراسة على هذا النحو يعود الطل

األهداف
تابعة لبرنامج إيراسموس+ تهدف إلى مساعدة األفراد   إن جميع مشروعات اإلنتقاالت ال
ثقافات  ل في اكتساب المهارات لدعم تنميتهم المهنية وإثراءو إثراء فهمهم و إستيعابهم ل
األخرى. ثم إن تلك مشروعات ترنو أيًضا نحو زيادة قدراتهم ومدى البعد الدولي 

للمؤسسات المشاركة.

 الهيكلة
بلدان الشريكة يمكنها أن ترسل طالبها  إن أي مؤسسة تعليم عالي في أي من  ال
نيل درجة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس إلى مؤسسة تعليم عالي  والمرشحون ل
نيل  بة المرشحين ل بلدان المستفيدة من البرنامج. إن الطل شريكة أخرى في بلد من ال
درجة الدكتوراه يمكنهم الدراسة خارج البالد لفترة تتراوح بين 3 أشهر و 12 شهرًا 
تعليمية. منذ عام 2017، سيكون هناك  ويمكنهم االستفادة من منحة إيراسموس+ ال
بة تمكنهم من تنفيذ منحة تدريبية في بلدان البرنامج. يمكن أن يقضي  فرًصا للطل
ا خارج البالد لمدة شهرين  أعضاء هيئة التدريس فترة تدريس أو تدريب أو كالهما مًع

تعليمية. ويمكن أيًضا أن يستفيدوا من المنحة ال

يم العالي  تعل كي تتحقق اإلنتقاالت يجب توقيع إتفاق مشترك بين كل من مؤسسات ال
قائمة على  المشاركة. في هذا اإلتفاق المشترك بين المؤسسات، توافق المؤسسات ال
إرسال و إستقبال الطلبة و أعضاء هيئة التدريس يكفل هذا اإلتفاق إعتراف المؤسسة 
قائمة على اإلرسالبعدد الساعات المكتسبة من قبل طالبهم عن األنشطة التي تم  ال

يفائها في الخارج وتدخلهم في حساب درجاته فور عودته.  است

بلد الشريكة يمكنها  ال بموجب ذات اإلتفاقية المشتركة بين المؤسسات، فإن المؤسسة ب
نيل درجة الدكتوراه وأعضاء هيئةالتدريس من دولة  أن تستقبل طلبة وأطروحات ل

البرنامج ألغراض األنشطة نفسها. 

إنتقاالت أعضاء هيئة التدريس وإعتماد إنتقاالت 
الطلبة

يمول بموجب اإلجراء األساسي رقم 1: معرفة سبل إنتقاالت األفراد
منذ أكثر من 25 سنًة، وقد مولت أوروبا برنامج إيراسموس األمر الذي ساهم في تمكين أكثر من 3 مليون طالب 
يم العالي األخرى في بأوروبا. يفتح برنامج إيراسموس+ هذة الفرص  أوروبي من قضاء دراساتهم في مؤسسات التعل

أمام األفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم.
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 المشاركة كمؤسسة تعليم عالي
تمويل اإلتحاد األوروبي للمشروعات 

للمشروعات و اإلنتقاالت
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هذا  بروكسل  في  األوروبي  لإلتحاد  تابعة  ال األوروبية  المفوضية  وضعت 
البصرية  السمعية  والوسائل  يم  تعل ل ل تنفيذية  ال الوكالة  تنفذه  والذي  البرنامج 
و  الثالت  من  كل  في  الموجودة  الوطنية  والوكاالت  بروكسل  في  ثقافة  وال
البرنامج  من  المستفيدين  دولة  ثالثين  و  الثالت  المستفيدين  دولة  ثالثين 
المقترحات"  ب تقدم  ال "نداءات  على  التمويل  يعتمد   .)5 الصفحة  )راجع 
تقديمها  األوروبية بغرض  المفوضية  نيابة عن  تنشر  والتي  ا  المقدمة سنوًي
المنصوص  األهداف  يوازي  مقترح  وهو  محدد،  تسليم  موعد  إطار  في 
الجريدة  في  تقدم  ال نداءات  تنشر  المطلوبة.  بالشروط  ويفي  يها  عل
الصلة  ذات  والمواقع  ج(  )السلسلة  األوروبي  باإلتحاد  الخاصة  الرسمية 
ثقافة أو في أيهما. يم والوسائل السمعية البصرية وال تعل ل تنفيذية ل  بالوكالة ال

ا في الفترة بين  ًي سيغطي مبلغ وقدره 16.5 بليون يورو تكلفة البرنامج كل
تكلفة سيتم تخصيصه  المئة من تلك ال 2014 وحتى 2020. أكثر من 17 ب
ألربع عناصر عالمية من البرنامج حسبما هو موصوف في هذه النشرة. 

لتعاون الدولي:  ية ل ال ت نتائج الرئيسة ال ستمول هذه الميزانية ال

• 350 برنامًجا مشترًكا جديًدا لنيل درجة الماجستير ضمن برنامج 
إيراسموس موندوس  

• 30000 منحة دراسية لطلبة البرنامج المشترك لنيل درجة الماجستير 
وألعضاء هيئة التدريس )علًما بأن 75 في المئة كحد أدنى مخصص 

لألفراد من البلدان الشريكة( 
• 130000 منحة ممولة إلعتماد إنتقاالت األفراد للتنقل بين مؤسسات 
التعليم العالي في الدول األعضاء وفي الدول المستفيدة من البرنامج  

• 1000 مشروع لتنمية قدرات التعليم العالي 
• 2000 مشروع ضمن برنامج جين مونيه 
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يقدر برنامج إيراسموس+ أهمية البعد الدولي لإلتحاد األوروبي في جميع المجاالت 
يم العالي. يعتمد البرنامج على الخبرة والنجاح المحقق من برامج  تعل وبخاصة مجال ال
يم العالي )مثل برامج إيراسموس موندوس،  تعل اإلتحاد األوروبي السابقة في مجال ال
تبادل الدولي للطلبة و األكاديميين بهدف تبادل  فا، إيديولينك( ويدعم ال تمبس، أل

الخبرات و الممارسات.

يمكن اإلستفادة من هذة الفرص تحت برنامج إيراسموس+ من خالل اإلجراء األساسي 
رقم 1 )بعنوان "معرفة سبل إنتقاالت األفراد"( واإلجراء األساسي رقم 2 )بعنوان "التعاون 

من أجل االبتكار وتبادل الممارسات الجيدة"(.

دولي

2013-2007

2020-2014

اإلتحاد األوروبي –اإلتحاد 
األوروبي

ما هو برنامج إيراسموس+؟

برنامج فعالية 
الشباب

البلدان الصناعية

كومينيوس إيراسموس

ليوناردوغروندفيغ

1
معرفة سبل 

االنتقاالت

3
دعم السياسة

2
التعاون

إيراسموس+

جين مونيه

7

 إيراسموس+ هو برنامج تابع لإلتحاد األوروبي يدعم المشروعات، الحراك الفردي، الشراكات، المؤتمرات و الندوات ذات 
الصلة بمجاالت التعليم والتدريب والشباب والرياضة. يقدم البرنامج )2014 - 2020( فرص تمويلية للتعاون في جميع هذه 

بلدان الشريكة في أنحاء العالم. بلدان األوروبية وال بلدان األوروبية أم بين ال المجاالت سواء  أكان ذلك فيما بين ال

تمبس

إيراسموس إيديولينك
موندوس

ألفا

المنطقة 74
ا الوسطى آسي

كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان و أوزبكستان

المنطقة 85 
ينية أمريكا الالت

فادور، غواتيماال،  ا، اإلكوادور، السل ا، كوستاريكا، كوب ي ا، البرازيل، شيلي، كولومب ي ف ي األرجنتين، بول
هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، أوروغواي و فنزويال

المنطقة 9  إيران، العراق و اليمن

المنطقة 106
ا ي ق جنوب أفري

جنوب أفريقيا

المنطقة 117
ا والكاريبي  ي ق أفري

والمحيط الهادي

بهاما، بربادوس، بنين، ليز، الرأس األخضر، جزر القمر، جزر ال أنغوال، أنتيغوا وبربودا، ب
ا الوسطى، تشاد، الكونغو ي ق ا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفري ن ا، بوركي بوتسوان

نيكا، جمهورية (برازافيل)، الكونغو (كينشاسا)، جزر كوك، كوت ديفوار، جيبوتي، دومي
ا ي ن يا، غي ن ادا، جمهورية غي ن ا، غانا، غري ي ا، فيجي، الغابون، غامب ي ا، إثيوب نيكان، إريتري الدومي
ا، مدغشقر، يبيري باتي، ليسوتو، ل ا، كيري ي ن ا، هايتي، جامايكا، كي ان ا اإلستوائية، غي ي ن بيساو، غي
ا، ناورو، ي ب امي يا، موريشيوس، ميكرونيزيا، موزمبيق، ن ان ت مالوي، مالي، جزر مارشال، موري
ا الجديدة، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ي ن ابوا غي ا، نيوي، باالو، ب نيجر، نيجيري ال

نادين، جزر سولومون وساموا وسان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل،  سانت فنسنت وجزر غري
ا، تيمور الشرقية، توغو،  ي نام، سوازيالند، تنزان سيراليون، الصومال، السودان، جنوب السودان، سوري

ا و زيمبابوي. ي يداد وتوباغو، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامب ن تونغا، تري

المنطقة 12
 الدول الصناعية: 

تعاون  دول مجلس ال
الخليجي

البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة. 

المنطقة 13 8
الدول الصناعية األخرى

ندا، سنغافورة،  ل ا، ماكاو، نيوزي ابان، )جمهورية( كوري ي ا، بروناي، كندا، هونغ كونغ، ال ي أسترال
ايوان و الواليات المتحدة األمريكية.  ت

  1.    إن هذه المسميات والدالالت تتم دون المساس بالمواقف المعنية بالوضع، وبما يتماشى مع قرار مجلس األمن رقم 1244 وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن إعالن 
 إستقالل كوسوفو.

 2.    إن هذه المسميات والدالالت ال يجب أن تؤول على إنها إعتراف بدولة فلسطين كما إنها ال تمس باألوضاع الفردية ذات الصلة بالدول األعضاء المعنية بهذه القضية.
  3.    التصنيف المستخدم في إطار وثيقة التعاون والتنمية.

  4.   على النحو الوارد أعاله.
  5.    على النحو الوارد أعاله.

  6.    التصنيف المستخدم في إطار صندوق التنمية األوروبي.

  7.    على النحو الوارد أعاله.
 8.    التصنيف المستخدم في إطار وثيقة الشراكة.
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المنطقة 1
لقان ب غرب ال

ا، البوسنة والهرسك، كوسوفو 1، الجبل األسود و صربيا ي ان ب أل

المنطقة 2
لدان الشراكة الشرقية ب

يا حسبما هو مقرر  يم أوكران ل إق ا، مولدوفا، و  البيضاء، جورجي ا  ا، أذربيجان، روسي ي ن أرمي
قانون الدولي. ال ب

المنطقة 3
لدان جنوب البحر األبيض  ب

المتوسط

ا و تونس ا، المغرب، فلسطين 2، سوري ي ب ي بنان، ل الجزائر، مصر، إسرائيل، األردن، ل

المنطقة 4
ية الروسية فيديرال ال

قانون الدولي. ال األراضي الروسية حسبما هو مقرر ب

المنطقة 5  اتيكان و سويسرا ف أندورا، موناكو، سان مارينو، دولة ال

المنطقة 63
ا آسي

أفغانستان، بنغالديش، بوتان، كمبوديا، الصين، كوريا الشمالية، الهند، إندونيسيا، الوس، ماليزيا، جزر 
المالديف، منغوليا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين،

سري النكا، تايالند و فيتنام

5

الدول األعضاء باإلتحاد 
األوروبي

الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كرواتيا،  بلغاريا،  بلجيكا،  النمسا، 
ا، ي ندا، إيطال يا، اليونان، المجر، أيرل ندا، فرنسا، ألمان ل يا، فن إستون

رومانيا،  البرتغال،  ندا،  بول ندا،  هول مالطا،  لوكسمبورغ،  يتوانيا،  ل التفيا، 
يا، السويد والمملكة المتحدة.  ان نيا، أسب ي سلوفاكيا، سلوف

بلدان األخرى المستفيدة من  ال
البرنامج

و  السابقة  اليوغوسالفية  ا  ي مقدون جمهورية  النرويج،  ليختنشتاين،  ندا،  أيسل
ا. تركي

إيراسموس+
"البلدان المستفيدة و الشريكة" 

الدول الشريكة
بلدان الشريكة إلى مجموعات حسب المنطقة. يتم تصنيف ال

قد تقتصر بعض األنشطة على مناطق معينة، توضح هذة النشرة ما هي األنشطة 
المتاحة لكل منطقة.

دول البرنامج

تم تقسيم دول العالم إلى »دول البرنامج« و »الدول الشريكة«.
يسهل هذا التصنيف معرفة إذا ما كان يمكنك اإلستفادة من الفرص المتاحة أم ال طبقاً للمنطقة الواقع فيها بلدك. التفاصيل في 

الجدول التالي:



عن هذه النشرة
إيراسموس+  برنامج  يمنحها  التي  للفرص  أدق  تفاصيل  النشرة  هذة  توفر 
يم العالي، أعضاء هيئة التدريس،  التابع لإلتحاد األوروبي لمؤسسات التعل
خارج  من  إيراسموس+  ببرنامج  الشريكة  بلدان  ال من  الطالب  و  الباحثين 

اإلتحاد األوروبي.

طالب  و  التخرج  قبل  ما  مرحلة  في  للطلبة  يمكن  كيف  النشرة  هذة  توضح 
يم العالي حول العالم أن  الدكتوراة وأعضاء هيئة التدريس من مؤسسات التعل
يتقدموا للحصول على المساعدة العلمية أو المنحة الدراسية بغرض الدراسة 
أو التدريس بأوروبا. يمكن أن تشمل المنح الدراسية تغطية كاملة لدورات 
في  أقصر  دراسة  فترات  تمويل  يمكن  كما  الماجستير،  درجة  لنيل  تدريبية 
أوروبا والتي تحسب ضمن عدد الساعات التي تعترف بها الجامعة المرسلة 

للعودة بها للوطن.

توضح هذة النشرة المعلومات األساسية عن البرنامج و الخطوات األولى لبدء 
قد  إضافية  معلومات  المصادر ألي  كافة  أيضاً  بها  يوجد  كما  التقدم  عملية 

يحتاجها المتقدم لهذة الفرص.



بلدان المستفيدة و الشريكة"  إيراسموس+ "ال
  

ما هو برنامج إيراسموس+ ؟
     

     المشاركة كمؤسسة تعليم عالي في المشروعات و برامج الحراك الفردي 
بة  إنتقاالت أعضاء هيئة التدريس و إعتماد إنتقاالت الطل

برنامج إيراسموس موندوس لشهادات الماجستير المشتركة 

يم العالي  تعل مشروعات بناء القدرات في مجال ال

أنشطة “جين مونيه”

يم العالي األخرى: التحالفات المعرفية، وتحالفات مهارات القطاع، والشراكات  تعل فرص ال
اإلستراتيجية 

يم العالي: ماهية من يمكنه المشاركة في أي من فعاليات وإجراءات  تعل ل بلدان الشريكة ل مؤسسات ال
برنامج إيراسموس+؟

بلدان الشريكة لصالح األفراد المشاركة كونك فرًدا: المنح الدراسية من ال

   فرص المنح الدراسية لألفراد 

 إيراسموس+: اإلستناد إلى الماضي      
روابط مفيدة لمزيد من المعلومات 
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التعاون مع مؤسسات التعليم العالي 
األوروبية

حيث تجد فرص لمؤسسات التعليم العالي، 
والطالب وأعضاء هيئة التدريس من البلدان 

الشريكة خارجاإلتحاد األوروبي

إيراسموس+ 

فلتأتي من أجل الدراسة أو التدريس في أوروبا

  برنامج 
إيراسموس+  


