
  

 

 

 

 

شح لمنح برنامج   " ERASMUS"+ اإلعالن عن فتح باب التر

 

إطار   بني  "  + ERASMUS"     إتفاقّيةيف  بربتغال  جامعة سوسة    املمضاة  بلرياي  التقنيات  معهد  و 
ابب   نعلمكم فتح  تنقل  الرتّشحات عن  منح  اجلامعية    الثاين  سداسيال  خالل  لتقدمي  السنة  من 
      تاتكنولوجيا املعلوم : التال  يف االختصاص  املاجستي الدكتوراه و   طلبةلفائدة    2021-2022

 I.C.T و اإلتصاالت 
 الدكتوراه  ابلنسبة لطلبة   )لكل منحة(  أشهر 05منح ملدة  30عدد : عدد البقاع املفتوحة *     
 املاجستيابلنسبة لطلبة   )لكل منحة(  أشهر 50  منح ملدة 20عدد *     
 

 

 
   سوسة امعةجبالضبط  مكتب  ىلإ مباشرة شحرت ال  ملفات ميرجاء تقدال

 2120 جويلية 30 يوم  الى غاية  

 

 

 



 بالنسبة للطلبة الوثائق المطلوبة 

 مطلب ترشح باسم رئيس جامعة سوسة  .1

 نسخة من الصفحة األولى لجواز السفر .2

 بطاقة الطالب نسخة من شهادة التسجيل أو  .3

الباكالوريا  عداداألبطاقات    كل  نسخة من  .4   شهادة علمية اخر  ونسخة من    بداية من 

   باللغة اإلنقليزية

اللغة    كفاءةشهادة   .5 )في  األقلB1أو     B2 مستوىاالنقليزية  شهادة على  أو   )

  ممضاة من طرف أستاذ في االختصاص

)قابل للتحميل من موقع    عميد المؤسسة  أو العقد البيداغوجي ممضى من قبل مدير   .6

 واب جامعة سوسة( 

 بالنسبة لطلبة الدكتوراه مشروع البحث  ملخص .7

 CV en format Europassسيرة ذاتية باللغة االنقليزية  .8

 Lettre de motivationرسالة تحفيز باللغة االنقليزية   .9

 (Lettre de recommandation)باللغة االنقليزية رسالة دعم  .10

 صورة شمسية حديثة  .11

 

 

 

جامعة سوسةالدولي بمكتب التعاون ب  االتصالمكن ي اإلرشادات  لمزيد  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Erasmus + International Credit Mobility Program 

 between the University of Sousse and Polytechnic of Leiria 

(Portugal) 

 

We are happy to announce the Call for applications of students and Staff mobility’s through 

the Erasmus+ International Credit Mobility Programme in partnership with the Polytechnic 

of Leiria  (Portugal ). 

Applications should be submitted in person in the University of Sousse. 

 

Target public for the second semester of the academic year 2021/2022: 

 5 Scholarships of 5 months each 

3 Scholarships of 5 months each for PhD students 

2 Scholarships of 5 months each for Master students 

Field of studies: 

Information and Communication Technologies ICT 

 

 

 

 

 

 



 

1202 ULYJ th30Registration deadline:  

 

List of documents  

For students: 

 Copy of passport; 

 Application form 

 Copy of a proof of registration at /Master/PhD programme at the university of sousse 

(e.g. certificate of enrollment); 

 Copy of the transcripts of records, indicating university grades/marks for finished and/or 

current cycles of study; 

 Copy of official language certifications (if  any) or self-certifications of language 

qualifications. 

 Learning Agreement for  2nd cycle students signed by the applicant and  the sending 

institution;  

 For PhD students: Research plan 

 Curriculum Vitae (max 2 pages) in English Please use the European template on 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions.iehtml. 

 Recommendation letters and other supporting documents in English, e.g. honours, 

awards, internship/work certificates, proof of disability if  relevant. 

 Cover letter 

 

For more details, please contact the team of the 

international relations office at the University of Sousse 


