
 

 

 "ERASMUS"+ اإلعالن عن فتح باب الترشح لمنح برنامج

 

( الذي ندا)بولغدانسك  بمدينةلتنقل الطلبة إلى الجامعة التكنولوجية  الترشحباب فتح جامعة سوسة  عتزمت

 من لممولا رسموس +إ إطار برنامجفي  البولنديةوالجامعة  شراكة بين جامعة سوسة اتفاقيةضمن  يندرج

 بدايةسينطلق الذي  2019-2018ية الحال الجامعية السنة من الثاني السداسي خالل وذلك ،األوروبي االتحاد

 .2019 شهر فيفريمن 

 باللغة ياحصر الدروس كل أعاله المذكورة جامعةالب والدراسة للتنقل قبولهم سيتم نالذي الطلبة يتلقى 

ه أن يفيد تمكنهم من اللغة المترشحين االستظهار بكل ما من شأن كافة تعين علىي ،وعليه .االنجليزية

 االنجليزية.

 

 :صات التاليةافي االختص المسجلين ا البالغ يهم الطلبةذه

وهندسة تكنولوجيا  :اختصاصواللوجستية )السنوات النهائية في اإلجازات األساسية في علوم النقل  -

 (النقل

 واللوجستيةالنقل  في علومسنة أولى ماجستير بحث  -

 وهندسة النقل في الطرقاتسنة أولى ماجستير بحث  -

 سنة أولى ماجستير مهني في الطاقية -

 واألنظمة الذكيةفي الميكروالكترونيك  سنة أولى ماجستير بحث -

 

 يوم في أجل أقصاهالى مكتب التعاون الدولي بجامعة سوسة  الترشح تقديم ملف على الطلبة الراغبين في

 :التاليةالوثائق  يتضمن 2018نوفمبر  26

 

دانسك غ والدراسة بجامعة جامعة سوسة للتعبير عن الرغبة في التنقل رئيسباسم السيد  كتابي مطلب (1

 خالل السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية وجيةالتكنول

 باللغة االنقليزية رسالة تحفيز (2

 ساري المفعولمن جواز سفر  األولىة صفحالنسخة من  (3

 االنقليزية باللغة شهادة علميةاخر ونسخة من  عداداألنسخة من بطاقات  (4

 االنقليزية في اللغة كفاءةشهادة  (5
 االنقليزية سيرة ذاتية باللغة( 6

 نسخة من شهادة التسجيل أو بطاقة الطالب( 7

 )قابل للتحميل من موقع واب جامعة سوسة( عميد المؤسسة أوالعقد البيداغوجي ممضى من قبل مدير ( 8

 

 

 



 

ي ذتقديم دعوة رسمية موجهة من الجامعة المضيفة للطالب الالملف ب إتمامضرورة إلى  وتجدر اإلشارة

 .واالنتقاءسيقع قبوله من طرف لجنة الفرز 

 

وذلك لجنة مختصة تكون للغرض حسب معايير تضبط الحقا من طرف  وانتقاء الطلبةيقع دراسة الملفات 

على موقع  2018ديسمبر  06يوم  مبدئياالطلبة المقبولين  بقائمة. يصرح 2018ديسمبر  03 أقصاهل أج في

لجامعة اب لتسجيل عن بعد حصريا عبر موقع واوجوبا القيام بعملية ا بعد ذلك ويتعين عليهم ،جامعة سوسة

 .2018 ديسمبر 15أقصاه ل أجفة في المضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erasmus + International Credit Mobility Program 

 between the University of Sousse and Gdansk University of 

Technology (Poland) 

 

Target public for the academic year 2018/2019:  

Undergraduate 

Master 

Field of studies: 

Technology and Engineering 

transport and Logistics Sciences 

Microelectronics and Smart Systems Research 

Energy  

 , 2018thNovember 26Registration deadline:  

 

Student mobility 

 List of documents for each applicant: 
 
o Motivation letter – signed  
o Cv in Europass format 
o English language certificate attesting level B2  
o Scanned copy of passport 
o Transcript of records in English  
o Copy of student card 
o Learning agreement (template provided) 

 

 


