
 Erasmus+ (4102 – 4141)التعريف ببرنامج 

 

 ؟ + Erasmusما هو برنامج 

هو برنامج بدعم من المفوضٌة األوروبٌة ٌهدف إلى تطوٌر مجاالت التعلٌم و التدرٌب و الشباب و الرٌاضة على مدار سبع 

السنوات الماضٌة بنسخة سنوات ، و هو أٌضا خالصة و دمج سبعة مشارٌع تم طرحها من قبل االتحاد األوروبً فً 

 مستحدثة .

 

 ما هي أهداف البرنامج ؟

ٌهدف هذا البرنامج إلى دعم الشراكات األكادٌمٌة و غٌرها و تعزٌز التعاون بٌن المؤسسات و المنظمات الشبابٌة و تبادل 

 الخبرات و الثقافات من خالل المجاالت المطروحة فً المشروع .

 

 البرنامج ؟ ما هي المجاالت المغطاة ضمن هذا

 البرنامج مقسم إلى ثالث أقسام رئٌسة : 

 key action 1 , key action 2 , keyو ٌنقسم أٌضا لثالث أقسام و هً  قسم يشمل التعليم و التدريب و الشباب (1

action 3 : ًكل قسم ٌغطً نشاطات مختلفة على النحو التال ، 

 دي ( / التسجٌل و التنقل الفرkey action 1القسم األول )

 التنقل الفردي للطلبة و الطاقم األكادٌمً و اإلداري من خالل التسجٌل المباشر فً المشروع . -

 التسجٌل فً برامج الماجٌستٌر المشتركة بٌن مجموعة من الجامعات األوروبٌة . -

 التسجٌل لقروض مطروحة لطلبة الماجٌستٌر الستكمال الدراسة فً جامعات الدول االوروبٌة . -

 

 ( / التعاون من أجل االبتكار و تبادل الخبرات key action 2انً )القسم الث

 و تشمل :

 الشراكات بٌن الجامعات . -

 بناء و توسٌع القدرات -

 التوأمة و الشراكات عبر الوسائل التكنولوجٌة -

 ( / تحسٌن السٌاساتkey action 3القسم الثالث )

 األوروبٌة . و تشمل تطوٌر السٌاسات فٌما ٌتعلق بالشراكات الدولٌة و

 

 التي تعنى بالدراسات األوروبية Jean Monnetنشاطات  (4

 

 الرياضة (3

 



 ؟  Jean Monnetما هي نشاطات 

هً نشاطات تعنى بالدراسات المتعلقة باالتحاد األوروبً من إنشاء و تطوٌر مناهج أو مراكز بحثٌة او سٌاسات متعلقة 

 بالشراكات من خالل المشارٌع و إنشاء الشبكات التعاونٌة . 

 

 متى سيتم طرح المشاريع التي يمكننا المشاركة فيها ؟

 ل شهر سبتمبرفً الفترة ما بٌن أواخر شهر ٌونٌة  إلى أوائ

 

 كيف يمكننا المشاركة في البرنامج ؟

من دول االتحاد األوروبً باالضافة إلى  كاءعن طرٌق كتابة مشروع ضمن المجاالت التً تم ذكرها مسبقا و البحث عن شر

من دول  شركاء 3إلكمال االتحاد للمشروع  ، مع العلم أن الحد األدنى هو المحلٌة أو اإلقلٌمٌة  لشراكاتعدد اخر من ا

 االتحاد األوروبً .

 

 ما هي المجاالت التي يمكننا المشاركة فيها ؟

اهج ، تطوٌر القدرات و تطوٌر المن ،دعم الشراكات  من TEMPUSالمشابهة لمشروع فً المجاالت ٌمكننا المشاركة 

 السٌاسات و مشارٌع التبادل الطالبً .

 

 كم تبلغ مدة المشروع ؟

 سنوات . 2-3

 

 ميزانية المشروع ؟ما هي 

 450,000ٌورو لمشروع مدته سنتٌن و  300,000ستكون  strategic partnershipالمٌزانٌة فً المشارٌع المتعلقة ب 

 سنٌن . 3ٌورو لمشروع مدته 

 

 ما هي أساسيات تقييم المشاريع ؟

( max. 30 pt ) Relevance of the Project 

( max. 20 pt ) Quality of the project design and implementation 
( max. 20 pt) Quality of the project team and the cooperation arrangements 

( max. 30 pt ) Impact and dissemination  

 

 

 



 كيف يمكنني االطالع على مزيط من التفاصيل فيما يتعلق بالبرنامج ؟

 المفوضٌة األوروبٌة على الرابط التالً :من خالل الدلٌل االرشادي المجهز من قبل 

-programme-plus-plus/documents/erasmus-http://ec.europa.eu/programmes/erasmus

guide_en.pdf 

 العرض التقدٌمً أٌضا من خالل الرابط التالً :و ٌمكنكم االطالع على 

detail_en.pdf-in-plus-plus/documents/erasmus-http://ec.europa.eu/programmes/erasmus 

  

 أو االٌمٌل 1111اصٌل ٌمكنكم مراجعة مكتب العالقات الخارجٌة أو التواصل عبر الهاتف لمزٌد من االستفسارت و التف

extr@iugaza.edu.ps 

 

 

 

 الجامعة االسالمٌة –مع تحٌات العالقات الخارجٌة 
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