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Study in Hugary
الدراسة في هنغاريا /المجر
دولة أوروبٌة تقع فً حوض الكاربات فً وسط أوروبا؛ تحدها شماالً ،وتحد سلوفاكٌا وأوكرانٌا
فً الشمال
الشرقً ،وتحد رومانٌا ،ومن الجنوب تحد كرواتٌا صربٌا وسلوفٌنٌا  ،كما تحد النمسا من
الغرب .وتعد جسراً بٌن أوروبا الشرقٌة و الغربٌة ،مما أتاح لها الحفاظ على الترابط الثقافً
الفرٌد والمتجانس من مختلف التقالٌد و المعاٌٌر.
أكبر مدنها بودابست ،تعد مركز استقطاب للطالب حٌث تتمركز فٌها أالف المؤسسات التعلٌمٌة
 العاصمة :بودابست
 اللغات الرسمية :المجرٌة ) الهنغارٌة(
 العملة المتداولة :الفورنت

* الدراسة في هنغاريا:تتمٌز هنغارٌا بكون تكالٌف النظام الدراسً فٌها األقل تكلفة فً أوروبا ،ومع أن التكالٌف أقل
إال أن جودة التعلٌم عالٌة حٌث أنها تصنف بالمرتبة  22ذات أفضل التعلٌم العالمً ،وبذلك
تحتل الصدارة على العدٌد من الدول األوروبٌة األخرى مثل فرنسا والسوٌد وإسبانٌا.
*  *-تكاليف المعيشة:
تكلفة المعٌشة فً المجر لٌست باهظة الثمن وبأسعار معقولة نسبًٌا ٌ.لزم ٌ 500 - 400ورو
تقرٌبًا لتغطٌة التكالٌف والنفقات مثل الطعام والسكن والهاتف والكتب المدرسٌة واالشتراك فً
اإلنترنت وما إلى ذلك كل شهر.
تقدم شركة المسار الطالبً خدمات دراسٌة لهنغارٌا تضمن للطالب ملف متكامل ٌؤهلهم
للحصول على التأشٌرة الدراسٌة.

* ميزات الدراسة في هنغاريا:> ٌتمٌز نظام التعلٌم الهنغاري بتصنٌف عالً فً أوروبا وٌتصدر تقٌٌمها على فرنسا والسوٌد
وإٌطالٌا وإسبانٌا.
> سهولة الحصول على منحة دراسٌة تغطً تكالٌف الدراسة والمعٌشة.
> ال شروط على المعدل القبول فً الطب أي اختصاص آخر.
> سهولة الحصول على تأشٌرة ألن الحكومة المجرٌة بحاجة للطالب األجانب وتتعامل معهم
بلٌونة كبٌرة.
> تكالٌف الحٌاة والمعٌشة فً هنغارٌا منخفضة.
> إمكانٌة الحصول على اإلقامة الدائمة بعد  3سنوات والجنسٌة بعد  5سنوات.
> جودة التعلٌم المتمٌزة من المؤسسات التعلٌمٌة والجامعات ومختلف .البرامج التً تناسب
الطالب من أي اهتمامات أو خلفٌة.

- أفضل الجامعات الهنغارية:
• University of Debrecen
• University of Szeged
• University of Pécs
)• Eötvös Loránd University (ELTE
• Corvinus University of Budapest
• Budapest University of Technology and Economics
• Szent István University
• Semmelweis University
* متطلبات السفارة:« -قبول جامعً لدراسة السنة التحضٌرٌة أو األكادٌمٌة.
« -رسالة الدافع
« -وصل تحوٌل القسط المطلوب من الجامعة
« -سٌرة ذاتٌة

« -كشف حساب بنكً ٌبٌن قدرة الطالب على تموٌل دراسته.
« -طلب تأشٌرة معبأ بالكامل وموقع.
« -وثٌقة تثبت حجز سكن.
« -صورتٌن شخصٌتٌن
« -كافة األوراق التً ٌحملها الطالب من شهادات وأوراق ثبوتٌة (شهادة الثانوٌة ،كشف
عالمات ،وثٌقة تخرج ( مترجمة للغة اإلنكلٌزٌة ومصدقة.
« -تأمٌن صحً.
« -جواز سفر صالح لمدة ال تقل عن سنة.
« -حجز تكت طٌران مبدئً) ذهاب إٌاب(.
« -إخراج قٌد مصدق ومترجم دفع رسوم التأشٌرة ودراسة الطلب.
« -وثٌقة ال حكم علٌه مترجمة ومصدقة.
* فترة التقديم :التقدٌم متاح على مدار السنة ألننا نتعامل مع طٌف واسع من الجامعات .
الهنغارٌة.
 الرسوم واألقساط الدراسية
االختصاص
طب

اللغة اإلنجليزية،
نصف السنة:
 0000يورو
السنة الكاملة:
 0000يورو

الهندسات

االقتصاد
وغيرهما

لغة التدريس
اإلنجليزية
نصف سنة 0000 :يورو
سنة كاملة 0000 :يورو

واإلدارة

اللغة اإلنجليزية
نصف السنة 0000 :يورو
السنة كاملة 0000 :يورو

* تختلف األسعار بحسب الجامعة و االختصاص
أما الدراسة باللغة الهنغارية فبرسوم رمزية.

السنة األكاديمية
باللغة اإلنجليزية
 10000يورو

 0000يورو

 0000يورو

* الخدمات التي تقدمها شركة المسار الطالبي:« -قبول ودعوة جامعٌة
« -سٌرة ذاتٌة
« -رسالة دافع
« -تأمٌن وثٌقة اثبات سكن
« -حجز موعد فً السفارة
« -إجراء مقابلة تحضٌرٌة للطالب
« -تعبئة استمارة طلب التأشٌرة للسفارة
« -حجز تأمٌن صحً
« -حجز تكت الطٌران
« -استقبال من المطار
« -التسجٌل فً الجامعة
«  -استكمال إجراءات اإلقامة
بحال كان الطالب مهتما ً بالتقدم للحصول على فٌزا دراسٌة الخطوة األولى تكون بطلب الحصول
على خدمة دراسة الملف المجانٌة المقدمة من شركتنا.

- األوراق المطلوبة لدراسة ملف:

* المستندات المطلوبة لدراسة ملف:

أوالً  :درجة البكالوريوس:
 السٌرة الذاتٌة
• شهادة الثانوٌة العامة
 شهادة المٌالد
 تزكٌة واحدة
• جواز سفر صالح لمدة  6أشهر على األقل
ثانياً :درجة الماجستير:
• السٌرة الذاتٌة
 الثانوٌة العامة
 إفادة درجة البكالورٌوس وكشف درجات بالسنوات التً قام بدراستها
 تزكٌتان  /توصٌات
• جواز سفر صالح لمدة  6أشهر على األقل
< بحال وجود مستندات إضافٌة مثل ( :شهادات خبرة عملٌة ،شهادات علمٌة ،شهادات لغة (
ٌرجى إرفاقها.
ثالثاً :درجة الدكتوراه
إضافة لما سبق مطلوب أٌضاً:
 -ثالث تزكٌات /توصٌات

 مقترح دراسة ()Proposal< فً حال وجود مستندات إضافٌة مثل) :شهادات خبرة عملٌة ،شهادات علمٌة ،شهادات لغة (
ٌرجى إرفاقها.

* خطوات العمل:عند زٌارة مركز الشركة وتقدٌم األوراق المذكورة لدراسة الملف على الطالب تحدٌد ما ٌلً:
> اسم الدولة التً ٌرغب بالتقدٌم علٌها.
> لغة الدراسة التً ٌرٌدها.
> المرحلة الدراسٌة المطلوبة) بكالورٌوس  -ماستر -دكتوراه( .
> االختصاص الدراسً المطلوب.
ٌقوم الفرٌق المختص بدراسة الملف وخالل  72ساعة ٌحدد للطالب:
> أسماء الجامعات األفضل
> االختصاصات المتاحة
> مدة دراسة االختصاص
> األقساط الجامعٌة
> لغة الدراسة المتاحة
> المدة و التكلفة لتأمٌن الخدمات
> بحال رغب العمٌل فً تثبٌت الطلب ٌتم توقٌع عقد االتفاق وسداد المبلغ المستحق
> بعد االنتهاء من اإلجراءات القانونٌة والمالٌة ٌتم البدء بالخطوات التنفٌذٌة لتأمٌن الخدمة
خالل المدة التً ٌنص علٌها العقد
ً
> نظراً الختالف البٌانات حسب ملف كل طالب تحدد التكلفة والمدة حصرا بعد دراسة الملف.
مع أطٌب التحاٌا والمنى من المدٌر التنفٌذي :دكتور /فوزي أبو عوده ،وفرٌق شركة
المسار الطالبً
_________________________________________________
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