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للس نة  لدلراسة ابخلارج +ERASMUSفتح ابب الرتحش  ملنح برانمج ب  اخلاصالإعالن 

 8102/8102اجلامعية 

 

طار برانمج  املنخرطة فيه جامعة سوسة، نعلممك أ ن جامعة  الطاليبللتبادل  +Erasmusيف اإ

"Riga Technical University  " لتقدمي منح أ علنت عن فتح ابب الرتحش جبمهورية لتفيا

جازة  والثالثةالثانية الطلبة املرمسني ابلس نة لفائدة  دارة التالية:  ختصاصاتالايف  وطلبة املاجس ترياإ اإ

خالل  واللسانيات وذكل تقنيات التصالو والترصف والإعالمية الاقتصاديةوالعلوم  ال عامل

ىل 8102/8102للس نة اجلامعية  الاولالسدايس  مكتب . الرجاء تقدمي ملفات الرتحش مبارشة اإ

  .8102 ماي 01قبل يوم  التعاون ادلويل جبامعة سوسة

 الواثئق املطلوبة:

 / مطلب ترحش ابمس رئيس جامعة سوسة0

نقلزيية CV EUROPASS / سرية ذاتية8  ابلإ

 واز السفرالصفحة ال وىل جل/ نسخة  من 3

نقلزيية Lettre de Motivationرساةل حتفزي / 4  ابلإ

نقلزيية نسخة من بطاقات ال عداد /1  مرتمجة ابلفرنس ية او الإ

نقلزيية مس توى / شهادة 6  B2تكوين يف اللغة الإ

/ العقد البيداغويج ممىض من قبل مدير او معيد املؤسسة.)ميكن حتميل العقد من موقع الواب 7

 .جلامعة سوسة(
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Call for applications 2018/19 

Erasmus+ KA1  

Riga Technical University and University of Sousse 

 

Riga Technical University announced the call for application for students 

enrolled in Undergraduate, Master levels in the following fields of studies: 

 Fields of study of languages 

 Information and communication Technologies  

 Business administration  

 Economy and management 

 

of 2018/2019 (5 months) semester  stThe mobility will be for the 1 

Required documents:  

1/ A written demand to the president of the University of Sousse 

2/ CV europass (in English)  

page of Passport st3/ Copy of the 1 

4/ Motivation Letter in English 

5/ Copy of transcript of records and diploma (translated into English)  

6/ Certificate of English LANGUAGE competency B2 level 

dean or director of your Institution)(signed by the Learning Agreement / 7 

    (Available version to be downloaded from the website of the University) 

 

For any further details, please contact the team of the University of Sousse 

  

 


