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Study in Bulgaria 

 بلغاريا في الدراسة 
 تركٌا الجنوب ومن األسود البحر الشرق ومن رومانٌا الشمال من وتحدها أوروبا شرق فً تقع

 وصربٌا. مقدونٌا الغرب والٌونان، ومن



 

 

 

 حٌث ,األوروبً العالً التعلٌم النظام من جزء هو بلغارٌا فً العالً التعلٌم نظام 
 .العربً عالمنا وفً العالم فً األوروبٌة الدول فً بها معترف البلغارٌة الشهادات

 

 اإلنجلٌزٌة أو البلغارٌة اللغة هً البلغارٌة الجامعات فً التدرٌس لغة 
 

 صوفٌا :العاصمة 
 

 أخرى ولغات والرومانٌة التركٌة وتنتشر البلغارٌة، :الرسمٌة اللغات 
 

 بلغاري لٌف : المتداولة العملة. 
 

 
 متكامل ملف للطالب تضمن لبلغارٌا دراسٌة ماتخد المسار الطالبً شركة تقدم

 .الدراسٌة التأشٌرة على للحصول ٌؤهلهم
 

 : بلغاريا في الدراسة ميزات*  -*
 .العالم دول أغلب فً البلغارٌة الشهادات اعتماد و الدولً االعتراف <
 .الفرنسٌة أو األلمانٌة أو اإلنجلٌزٌة او البلغارٌة باللغة الدراسة إمكانٌة <
 .األوروبٌة الدول من بغٌرها مقارنة المعٌشٌة و الدراسٌة الرسوم انخفاض <
 .األوروبٌة الجامعات مع األكادٌمً و الدراسً التبادل برامج وجود <
 

 : البلغارية الجامعات أفضل*  -
• New Bulgarian University 

• Plovdiv medical university 

• Sofia University St. Kliment Ohridski 

• Varna University of Management 

• University of National and World Economy 

• University of architecture civil engineering and geodesy 

• National academy of arts 

• College of Tourism Blagoevgrad 

- 
 : السفارة * متطلبات 

 عنه نسخة + السفر جواز  »

 35x45 بأبعاد ملونة شخصٌة صورة  »

 جامعً قبول  »

 ساري طبً تأمٌن  »

 طٌران تذكرة حجز  »

 بنكً حساب كشف  »

 اتالدرج وكشف الطالب ٌملكها التً العلمٌة الشهادات  »

 ذاتٌة سٌرة  »



 

 

 / الحافز الدافع رسالة  »

 ومصدقة مترجمة عدم محكومٌة  »

 الطلب لمقدم سكن وجود إثبات وثٌقة  »

 ومصدق مترجم فردي قٌد إخراج  »

 

 -  9 شهرحتى  1 شهر من متاح الجامعات فً التقدٌم التقديم: فترة 
 

 الدراسية واألقساط لرسوما 
 

 المرحلة الدراسية
 

 مالحظات األقساط الدراسية لغة التدريس

 
 تحضيرية

 إنجليزية
 

 
 يورو 0000-0000

 

 

  بلغارية

 
 البكالوريوس

 
 إنجليزية

 
 يورو 0000-0000

 

 يورو 0000-0000 بلغارية
 

 

 
 ماستر

  يورو 0000-0000 إنجليزية

 يورو 0000-0000 بلغارية
 

 

 
 دكتوراه

  يورو فأكثر 0000 إنجليزية

  يورو فأكثر 0000 بلغارية

 
 
 

 المسار الطالبيشركة  قدمهات التي الخدمات* 
 جامعٌة ودعوة قبول  »

 ذاتٌة سٌرة  »

 دافع/ حافز رسالة  »
 سكن اثبات وثٌقة تأمٌن  »

 السفارة فً موعد حجز  »

 للطالب تحضٌرٌة مقابلة إجراء  »

 للسفارة التأشٌرة طلب استمارة تعبئة  »

 صحً تأمٌن حجز  »

 الطٌران تكت حجز  »

 المطار من استقبال  »

 الجامعة فً التسجٌل  »

 اإلقامة إجراءات استكمال  »
 



 

 

 بطلب تكون األولى الخطوة دراسٌة فٌزا على للحصول بالتقدم مهتما   الطالب كان حالفً 
 .شركتنا من المقدمة المجانٌة الملف دراسة خدمة على الحصول

 

 : ملف لدراسة المطلوبة * المستندات
 أوالً : درجة البكالوريوس:

 
 السٌرة الذاتٌة  •

 الثانوٌة العامة شهادة 

 شهادة المٌالد 

 األقل على أشهر 6 لمدة صالح سفر ملونة جواز 

 صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء 
 

 ثانياً: درجة الماجستير:

 السٌرة الذاتٌة • 

 بدراستها قام التً بالسنوات اتدرج كشفإفادة درجة البكالورٌوس و 
 الثانوٌة العامة شهادة • 

 تزكٌتان/ توصٌتان • 
 األقل على أشهر 6 لمدة صالح ملونة سفر جواز • 

 صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء 
 )لغة شهادات علمٌة، شهادات ،عملٌة خبرة شهاداتمثل : ) إضافٌة مستندات وجود حالفً   >
 .إرفاقها ٌرجى 
 

 ثالثا : درجة الدكتوراه
 ما ٌلً:إضافة لما سبق مطلوب 

 ثالث تزكٌات / توصٌات -1
 (Proposalمقترح دراسة ) -2

 

 العمل خطوات : 
 الطالب على الملف لدراسة المذكورة األوراق وتقدٌم الشركة مركز زٌارة عند

 :ٌلً ما تحدٌد
 علٌها بالتقدٌم ٌرغب التً الدولة اسم <
 ٌرٌدها التً الدراسة لغة <
 ) دكتوراه -ماستر  -لورٌوسابك(  المطلوبة الدراسٌة المرحلة <
 المطلوب الدراسً ختصاصاال <
 

 :للطالب ٌحدد وخالل ثالثة أٌام الملف بدراسة المختص الفرٌق ٌقوم
 األفضل الجامعات أسماء <
 المتاحة االختصاصات <
 االختصاص دراسة مدة <
 الجامعٌة األقساط <
 المتاحة الدراسة لغة <
 الخدمات لتأمٌن التكلفة و المدة <



 

 

 المستحق المبلغ وسداد االتفاق عقد توقٌع ٌتم الطلب تثبٌت فً العمٌل رغب بحال <
 لتأمٌن التنفٌذٌة بالخطوات البدء ٌتم والمالٌة القانونٌة اإلجراءات من نتهاءاال بعد <

 العقد علٌها ٌنص التً المدة خالل الخدمة
   دراسة بعد حصرا   والمدة التكلفة تحدد طالب كل ملف حسب البٌانات الختالف نظرا 
 الملف.

 

 

، وفرٌق شركة دكتور/  فوزي أبو عوده :والمنى من المدٌر التنفٌذيمع أطٌب التحاٌا 

 المسار الطالبً

_________________________________________________ 

 –شارع عمر المختار  –طرابلس  –شركة المسار الطالبي للتدريب وتنمية الموارد البشرية 

 دور أرضً. -( الواقعة غربً الخطوط الجوٌة اللٌبٌة مباشرة5فً العمارة السكنٌة رقم )

 922597271-218+    911375899-218+فاٌبر وهاتف رقم: ، إٌمو ،  واتس أب

صفحة فٌسبوك: شركة المسار  -   ex.manager@massar.com.lyبرٌد إلكترونً: 

 massar.com.lyموقع إلكترونً:  -الطالبً للدراسة بالخارج والتدرٌب
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