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  + ERASMUS  برنامج –إعالن للترشح 
  

  University of Tübingen, Germany:  جامعة 
  
  

  University of Tübingen, Germany     :لمؤسسة المستقبلةا

  2 :عدد المنح

  )2022 یلربأمن إبتداءا ( - أشھر  4 :المدة

  المعدل) + B1( اإلنجلیزیة اللغة مستوى :الشروط

  :وطرشو ال ئاتالف

 )والحاسوبیة النظریة الكیمیاء: ةبلط 2( 2البرنامج موجھ لطلبة الماستر- 

 University of Tübingen, Germanyو  -الدكتور موالي الطاھر  - جامعة سعیدةتم على مستوى یالطلبات  جمیعتقییم و دراسة -

 - الدكتور موالي الطاھر - في جامعة سعیدة 2في الماستر إثبات تسجیل منتظم-

 رصید في السداسي 30مزاوال لحجم دروسي یوافق یجب على الطالب أن یكون -

 )11/20على األقل (نقاط  4على مقیاس من  2.20على األقل  مجموع سنوات اللیسانس مساويیجب أن یكون معدل -

 )12.5/20على األقل (نقاط  4على مقیاس  2.50ألقل لــ مساوي على ا 1الماستریجب أن یكون معدل -

 معدل ال %50+  اللغة %50حساب : التقییم-

ال یكون قد تجاوز  أنیجب ....)  Erasmus / LLP, Erasmus +, Erasmus Mundus(أخر الطالب من برنامج ةفي حال استفاد-

 شھرا لكل دورة دراسیة 12

 .ةب المترشحین ألول مراألولویة للطال-

         30/11/2021:  تاریخ إیداع الترشح

                 07/12/2021: آخر أجل إلیداع الترشح

                                 08/12/2021: تقییم الطلبةو  اجتماع لجنة دراسة الملفات                    

  09/12/2021: إعالن النتائج 

  09/12/2021: طعونإیداع ال 

  12/12/2021: ة الطعوندراس

  13/12/2021: النتائج النھائیة

  University of Tübingen, Germany طرف من النتائج وإعالن النھائي التقییم

 

 

 

  بطاقة الطالب و شھادة+)B1( اإلنجلیزیة اللغة مستوىشھادة  +1ماستر - لیسانس: كشوف النقاط+استمارة الترشح- :: الملف

 )2021/2022( 2ل في الماستریجسالت           

 الكلیة المعنیة ستمارة الترشح من موقع جامعة سعیدة و إیداعھا على مستوىیتم تحمیل ا-           


