
 
 
 
 
 

 
 

 

People's Democratic Republic of Algeria 
 

 Ministry of Higher Education and Scientific Research 
   

University of Saida - Dr. Moulay Tahar - 


Vice-Rectorate of External Relations, Cooperation, Animation, Communication and Scientific Events 
  28/09/2022 في  سعيدة

ERASMUS+ إعالن للترشح لبرنامج 
 لجامعة

Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 
  

Instituto Politécnico de Bragança, Portugal المؤسسة المستقبلة 
 عدد المنح 01
2023 يرابتداءا من فبرا –ر شهأ 10  مدة المنحة 

 معايير اإلنتقاء المعدل+ (B2) نجليزيةاللغة اإل مستوى
 الفئة 2022/2023للسنة الجامعية  للمواد الطرائق هندسةالسنة الثانية ماستر  طلبة

 شروط الترشح 
 للمواد الطرائق هندسة( 2022/2023للسنة الجامعية  البرنامج موجه لطلبة السنة الثانية ماستر( 
 الدكتور موالي الطاهر إثبات تسجيل منتظم في الماستر في جامعة سعيدة 
  رصيد لكل سداسي 30يجب على الطالب أن يكون مزاوال لحجم دروسي يوافق 
  12.5/20على األقل  (قاط ن 4على مقياس  2.50يجب أن يكون معدل مجموع السنة أولى ماستر مساوي على األقل لــ( 
  11/20على األقل  (نقاط 4على مقياس من  2.20يجب أن يكون معدل مجموع السنوات الليسانس مساوي على األقل( 
 عن ح مستوى اللغة اإلنجليزية اليقل يجب أن يكون لدى الطالب المترشB2   
 موالي الطاهر والدكتور -سعيدة  تقييم و دراسة جميع الطلبات تتم على مستوى جامعة Instituto Politécnico de Bragança 
 معدل السنة أولى ماستر %50 +اللغة  %50 :حساب التقييم 
  في حال استفادة الطالب من برنامج شهرا لكل دورة دراسية 12تجاوز  ال يكون قد أنيجب'Erasmus / LLP, Erasmus +, 

Erasmus Mundus ou EMJMB  
 ألول مرة األولوية للطالب المترشحين 

  الترشح إيداع بدأ تاريخ 29/09/2022 
  الترشح إيداع آجال آخر 17/10/2022 
  الملفات دراسة لجنة اجتماع 18/10/2022 
  النتائج إعالن 19/10/2022 
  الطعون إيداع 20/10/2022 
  الطعون دراسة 23/10/2022 
  النهائية النتائج 24/10/2022 

Instituto Politécnico de Bragança, Portugal طرف من النتائج وإعالن النهائي التقييم 
 تقديم الترشح 

 :اإلنترنت على الرابط التالي اإلستمارة عبر ءيتم تقديم الطلب من خالل مل
/viewform?usp=pp_urlhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu3b1MToOp9XQ6SsciZ4xnDqQgcoxgf8erllDmANhhjnGfZQ 

 .الخارجية العالقات و العلمي والبحث التدرج بعد بما المكلف العميد نائبتقديم الملف لدى مصالح  و
 الملف 
 شهادة مدرسية +بطاقة التعريف الوطنية  أو السفر جواز +ماستر ليسانس  و السنة أولى :كشوف النقاط 

 


