
تعاىل إىل أوروبا 
لَتْدُرس أو تَُدِرس! 

برنامج ايراسموس +:

 ERASMUS+:
ec.europa.eu/erasmus-plus

eacea.ec.europa.eu

       facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

       EUErasmusPlus

برنامج ماري سكلودوفسكا كوري:

Marie Skłodowska-Curie actions:
ec.europa.eu/msca 

       facebook.com/Marie.Curie.Actions

املنح الدراسية للطلبة والعاملني بالتعليم 

العايل ليست سوى جزء من الفرص التي 

.Erasmus+ مينحها برنامج

وهناك املزيد...

األساتذة والعاملني بالجامعات ومؤسسات التعليم العايل
هل تريد إثراء خربتك، وتنمية مهاراتك املهنية؟

قد تكون مؤسسة التعليم العايل يف بلدك قد أبرمت اتفاق تعاون مع رشكاء أوروبيني ضمن برنامج     
+Erasmus. يف هذه الحالة، ميكنك أن تتقدم بطلب للحصول عىل منحة دراسية لقضاء فرتة 

)من 5 أيام إىل شهرين( يف إحدى الجامعات أو املؤسسات األوروبية بغرض التعليم أو التدريب أو 
تتبع دورة تدريبية متخصصة.

بناء عىل هذا االتفاق، قد تستقبل جامعتك أيضا أساتذة أو عاملني بجامعات أوروبية مامثلة.   

لتقديم الطلبات، اتصل مبكتب العالقات الدولية يف مؤسستك التعليمية للمزيد من املعلومات.  

يجوز لألكادمييني أيضاً أن يتقدموا بالطلبات للعمل كزوار أو محارضين ضيوف يف أي منهج من    
   Erasmus Mundus مناهج املاجستري املشمولة بربنامج

 .Joint Master Degrees

قدم طلبك مبارشة ملجموعة املؤسسات املشاركة أو املانحة للدرجة والتي ستقوم باختيار 
املرشحني للمنح الدراسية. املنافسة مفتوحة للمرشحني من مختلف دول العامل.

ستجد قامئة املناهج الدراسية هنا:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

 )Jean Monnet( ”أنشطة “جون مونيه
هل تقوم بالتدريس والبحث العلمي يف مجال الدراسات األوروبية؟

  بإمكانك أن تصبح عضوا يف املجتمع األكادميي العايل األورويب.
  يجوز ملؤسستك التعليمية أن تتقدم بطلب لالشرتاك يف التدريس والبحث ضمن نظام “جون 

مونيه” إلنشاء “أستاذ كريس” أو إلنشاء “مركز التميز”. 
  تقوم شبكات و مرشوعات “جون مونيه” بدعم وإثراء مؤسسات التعليم العايل العاملة يف مجاالت 

الدراسات األوروبية، تبادل الخربات، بناء املعرفة وتشجيع االندماج يف املجتمعات األوروبية.

لتقديم الطلبات واملشاركة يف الربنامج: إتصل بالوكالة التنفيذية )EACEA( يف بروكسل من   
خالل املوقع التايل:

    http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
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+Erasmus هو برنامج اإلتحاد األورويب للتعليم 
والتدريب والشباب والرياضة للفرتة ما بني 2014 و2020.

الربنامج يقدم مجموعة من الفرص لطالب التعليم العايل 
ومرحلة املاجيستري و طالب درجة الدكتوراه والعاملني يف 

مجال التعليم العايل ومؤسساته يف شتى أنحاء العامل.

  منح الدكتوراه تُقدم فقط حتى آخر 2017. 

املنح الدراسية متاحة لكل من:

طالب التعليم العايل ومرحلة املاجستري وطالب درجة 
الدكتوراه

هل ترغب يف االنضامم لربنامج تعليمي كامل حتى الحصول عىل شهادة؟

 Erasmus Mundus بإمكانك تقديم طلب منحة دراسية لالنضامم ألحد برامج   

أو أحد برامج  الدكتوراه   أو  املاجستري  العايل حتى درجة  للتعليم  الحالية 

Erasmus+ Joint Master Degree الجديدة التي تقدمها مجموعة 
من مؤسسات التعليم العايل األوروبية وغري األوروبية. سوف تدرس عىل األقل يف 

مؤسستني من املؤسسات التعليمة املشاركة وتحصل عىل شهادة مشرتكة أو مزدوجة/

متعددة يف نهاية الدراسة.

املنح الدراسية التي ميولها االتحاد األورويب تغطي تكاليف االشرتاك والسفر إىل أوروبا    

وبدل املعيشة والتأمني الصحي.

قدم طلبك مبارشة ملجموعة املؤسسات املشاركة أو املانحة للدرجة والتي ستقوم 
باختيار املرشحني للمنح الدراسية. املنافسة مفتوحة للمرشحني من مختلف دول 

العامل.

ستجد قامئة املناهج الدراسية هنا:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees 

هل ترغب يف العمل بالبحث العلمي؟ 

قدم طلب الحصول عىل منحة الدكتوراه، أو درجات البحث األخرى التي تندرج 
ضمن أنشطة Marie Skłodowska-Curie ، وهي جزء من الربنامج 

اإلطاري لالتحاد األورويب Horizon 2020 للبحوث والتنمية واالبتكار. 
 

“هذا النوع من املنح للدراسة قصرية األجل مُينح للطلبة الوافدين 
من خارج االتحاد األورويب للدراسة يف إحدى دول أوروبا وللطلبة 

األوروبيني.”

هل تريد الدراسة يف أوروبا والحصول عىل شهادة معرتف بها يف بلدك ؟

قد تكون مؤسسة التعليم العايل يف بلدك قد أبرمت اتفاق تعاون مع الجامعات    
األوروبية ضمن برنامج +Erasmus. يف هذه الحالة، ميكنك أن تتقدم بطلب 

للحصول عىل منحة للدراسة قصرية األجل credit mobility  )من 3 

إىل 12 شهر(، ميكنك مبوجبها أن تقيض جزء من دراستك للحصول عىل درجة 

البكالوريوس، أو املاجستري، أو الدكتوراه، يف إحدى الجامعات أو املؤسسات 

األوروبية. دراستك ونشاطك األكادميي يف الجامعة أو املؤسسة اإلوروبية املضيفة 

سيكون معرتف به بالكامل عندما تعود لجامعتك يف وطنك. وفقاً لهذا االتفاق، 

ميكن أيضا لجامعتك أن تستقبل طالبا من أوروبا. 

لتقديم الطلبات، اتصل مبكتب العالقات الدولية يف مؤسستك التعليمية للمزيد   

من املعلومات.


