
 

 لدلراسة ابخلارج +ERASMUSالإعالن عن فتح ابب الرتحش  ملنح برانمج 

 

طار برانمج  للتبادل الطاليب املنخرطة فيه جامعة سوسة، نعلممك أ ن اجلامعة  +Erasmusيف اإ

لتقدمي منح " أ علنت عن فتح ابب الرتحش  Université Nice Sophia Antipolis" الفرنس ية

والإدارية وذكل خالل السدايس الثاين ال اكدميية  طاراتالإ واملاجس تري و الإجازة دراس ية لفائدة طلبة 

ىل .  2019/2020اجلامعية  من الس نة جبامعة  الضبطمكتب الرجاء تقدمي ملفات الرتحش مبارشة اإ

 .9201 أ كتوبر 52امجلعة  يوماإىل غاية سوسة 

 :املفتوحة عدد البقاع 

 أ شهر 6منح ملّدة  4الإجازة: 
 أ شهر 6منح ملّدة  7املاجس تري: 

 أ ّّيم 7منحة واحدة ملّدة  الإطار الإداري:
 أ ّّيم 7منحة واحدة ملّدة  الإطار ال اكدميي:

 

ىل طلبة الإجازة  الواثئق املطلوبة:  :واملاجس تريابلنس بة اإ

  مطلب ترحش ابمس رئيس جامعة سوسة /1

 (CV EUROPASSابللغة الفرنس ية ) ذاتيةسرية  /2

ىل اللغة الفرنس ية رضورية( )الرتمجة من بطاقات ال عداد نسخة /3  اإ

ىل اللغة الفرنس ية رضورية( الرتمجة) جناحنسخة من أ خر شهادة  /4  اإ

 رساةل دمع  /5

 Lettre de Motivation en Françaisرساةل حتفزي/ /6

 )انظر موقع واب جامعة سوسة(  Contrat Pédagogiqueالعقد البيداغويج / /7

 نسخة من الصفحة ال وىل جلواز السفر او من بطاقة طالب /8

ىل اللغة الفرنس ية رضورية( نسخة من شهادة التسجيل للس نة اجلامعية احلالية /9  )الرتمجة اإ



دم توفر و يف حاةل ع TCF niveau 4أ و  B2   DELFشهادة كفاءة يف اللغة الفرنس ية /10

حدى هذه الشهائد ميكن قبول شهادة ممضاة من قبل أ س تاذ يف الاختصاص.   اإ

 املتوفرة:الرجاء ادلخول عىل املوقع ال يت للتعرف عىل الاختصاصات 

http://unice.fr/formation/formation-initiale 

 

ىل   :والإداريةالإطارات ال اكدميية الواثئق املطلوبة: ابلنس بة اإ

 مطلب ترحش ابمس رئيس جامعة سوسة  /1

  (CV EUROPASSابللغة الفرنس ية ) سرية ذاتية /2

لهيا ابلنظررساةل  /3  دمع من قبل رئيس املؤسسة الراجع أ و الراجعة اإ

 Lettre de Motivation en Françaisرساةل حتفزي/ /4

 )انظر موقع واب جامعة سوسة(  Projet de mobilité/ برانمج العمل /5

 .نسخة من الصفحة ال وىل جلواز السفر /6

  
 

 مبكتب التعاون ادلويل جبامعة سوسة  التصالملزيد الإرشادات ميكن               

 

 

 

www.uc.rnu.tn 


