المنح الشخصية
أنماط المنح :
اإلعداد لمقترح مشروع أوربى مشترك :

 إتاحة الفرصة لطاقم العمل االكاديميى واالدارى بقطاع التعليم العالى للسفر الى احدى الدول األوروبية من TEMPUSلتقديمه فى الدورة
اجل مناقشة او تنظيم او إعداد اقتراح لمشروع جديد فى إطار برنامج
الالحقة .
المشاركة فى أحداث معينة :

 إتاحة الفرصة لطاقم العمل االكاديميى واالدارى بقطاع التعليم العالى للسفر الى احدى الدول األوروبيةبهدف المشاركة فى مؤتمر او منتدى علمى او ورشة عمل  ،او أى مؤتمرات أخرى متعلقة بتطوير التعليم
العالى .
فترة إعادة التدريب  ،فترة دراسية  ،التعاون فى موضوع أكاديميى محدد  ،نشر المماراسات الجيدة :

 إتاحة الفرصة لطاقم العمل االكاديمى واالدارى بقطاع التعليم العالى للسفر الى احد الدول األوروبيةللتدريب  .وينبغى أن تؤدى أى فترة تدريب إلى توسيع مجال مناهج التدريس أو إلى تحديث أو إعادة تصميم
كل أو جزء من المناهج الدراسية فى مؤسسات التعليم العالى فى مصر .
المستهدفون :

 هيئة التدريس . الفنيين واالداريين العاملين بمؤسسات التعليم العالى المصرية . طلبة الدراسات العليا . طاقم اتحادات الطلبة وممثلوا الطلبة .التمويل :

 يتراوح التمويل المقدم ما بين  700يورو لفترة اقامة اسبوع  +نفقات السفر إلى  5000يورو لفترة اقامةقدرها ثمانية اسابيع  +نفقات السفر

المتطلبات األساسية :

 يجب على مقدمى الطلبات ان يبرزوا فى طلبهم هدفا واضحا ً وخطة باالنشطة التى تهدف إلى إحداثتأثير واضح على مؤسسات التعليم العالى فى مصر .
 برنامجالمؤتمرات .

 TEMPUSيساهم فقط بنفقات السفر واالقامة وال يتم دفع أية اجور للتدريب أو حضور

 ال يسمح للمتقدم الواحد بتقديم أكثر من طلب تقديم فى كل دورة اختيار . ينبغى على المتقدم بطلب الحصول على المنحة أن يكون عضوا عامالً فى سلك التعليم العالى . يتم التقدم للحصول على المنحة مباشرة عن طريق اإلنترنت من خالل موقع البرنامج :)(www.etf.eu.int/tempus.nsf
 الدليل االرشادى للمتقدمين متاح باللغة العربية واالنجليزية والفرنسية على نفس الموقع االلكترونى ،وتوجد نسخة من الدليل االرشادى لدى مدير وحدة ادارة المشروعات بالجامعة وايضا ً لدى المكتب الوطنى
للتمبس .

مواعيد التقديم  15 :فبراير –  15أكتوبر من كل عام

