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Study in India
 الدراسة في الهند
جمهورٌة تقع فً جنوب آسٌا .تع د سابع أكبر بلد من حٌث المساحة الجغرافٌة ،والثانٌة من
حٌث عدد السكان ،وهً الجمهورٌة الدٌموقراطٌة األكثر ازدحام ا بالسكان فً العالم .فً
السنوات األخٌرة أصبحت الهند واحدة من الوجهات المفضلة للكثٌر من الطالب ممن ٌرغبون
باستكمال دراستهم فً الخارج .إذ أن نظام التعلٌم فً الهند واحد من أفضل أنظمة التعلٌم فً

آسٌا ،صنف فً العام  2016فً المرتبة  24على مستوى العالم بحسب تصنٌف  QSألنظمة
التعلٌم العالً ،وتتمٌز بشكل الفت فً تخصصات العلوم والتكنولوجٌا.
 العاصمة :نٌودلهً
 اللغات الرسمية :الهندٌة واالنكلٌزٌة
 العملة المتداولة :الروبٌة الهندٌة
 تكاليف المعيشة في الهند:
الهند من البلدان قلٌلة التكالٌف نسبٌا بالمقارنة مع العدٌد من البلدان األخرى فٌما ٌخص التعلٌم،
متوسط ما ٌحتاجه الطالب كرسوم دراسٌة سنوٌا ٌتراوح بٌن  600إلى  6000دوالر سنوٌا؛ً
تختلف بحسب االختصاص والجامعة والمدٌنة.
التكالٌف المعٌشٌة رخٌصة واألقل من بٌن العدٌد من الدول األخرى لٌس فقط األوروبٌة وحتى
البلدان األسٌوٌة مثل الٌابان والصٌنٌ ،مكن للطالب أن ٌحد من إنفاقه إلى ما دون  7دوالر فً
الٌوم الواحد متضمنا هذا ثالث وجبات رئٌسٌة والمواصالت ،إذ ٌمكن الحصول على توصٌلة
ضمن المدٌنة الواحدة مقابل  40سنت.
وٌتراوح تكلفة الفرد فً بعض المدن من  000-000دوالر

 *-السكان

بالنسبة للسكن تكلف إٌجار الشقة السكنٌة الصغٌرة فً مدٌنة مثل مومباي مثالً نحو 200
دوالر شهرٌا ،وتوفر غالبٌة الجامعات سكن طالبً ذو تكالٌف رخٌصة وبأقل من ذلك بكثٌر .
عموم ا ٌحتاج الطالب فً الهند كنفقات معٌشة نحو  1800دوالر كحد أدنى سنوٌا.
* تقدم شركة المسار الطالبً خدمات دراسٌة للهند تضمن للطالب ملف متكامل ٌؤهلهم
للحصول على التأشٌرة الدراسٌة.
* ميزات الدراسة في الهند> شبكات تعلٌمٌة قوٌة وأنظمة تدرٌس متمٌزة وبخاصة فً مجال الطب والنانو تكنولوجٌا
> شهادات معترف بها دولٌا
> إمكانٌة الدراسة باللغة اإلنكلٌزٌة
> رسوم وتكالٌف الدراسة منخفضة
> جو دراسً متنوع وٌتقبل الطالب من مختلف الدول حول العالم
> تجربة علمٌة وثقافٌة ممٌزة.

* أفضل الجامعات الهندية)« Indian Institute of Technology Bombay (IITB
)« Indian Institute of Technology Kanpur (IITK
« Indian Institute of Science (IISC) Bangalore
« University of Delhi
)« Indian Institute of Technology Delhi (IITD
« University of Hyderabad

)« Indian Institute of Technology Madras (IITM
)« Indian Institute of Technology Roorkee (IITR
)« Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP
)« Indian Institute of Technology Guwahati (IITG

- متطلبات السفارة الهندية:
« -التفاصٌل الكاملة للدورة الدراسٌة
« -جواز السفر مع صالحٌة  6أشه ر
« -خطاب القبول من معهد  /مدرسة /جامعة معترف بها فً الهند
« -صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء
« -كشف حساب ٌثبت إمكانٌة الطالب على التكفل بمصارٌف دراسته بمبلغ ٌقارب 3000 $
« -صورة من جواز السفر
« -وثٌقة تثبت وجود سكن
« -نسخة من استمارة طلب التأشٌرة االلكترونٌة
« -الشهادات العلمٌة الحاصل علٌها الطالب
« -كشف عالمات للمراحل الدراسٌة
« -عدم محكومٌة مترجمة ومصدقة



-فترة التقديم :التقدٌم لجامعات الهندٌة متاح من الشهر  1وحتى الشهر9

- الرسوم واألقساط الدراسية
تتراوح أقساط الدراسة األكادٌمٌة بٌن  1200 – 600دوالر أمٌركً
* تختلف األسعار بحسب الجامعة و االختصاص
الخدمات التً تقدمها شركة المسار الطالبً:« -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
فً حال كان الطالب مهتما بالتقدم للحصول على فٌزا دراسٌة الخطوة األولى تكون بطلب
الحصول على خدمة دراسة الملف المجانٌة المقدمة من شركتنا.

-

* 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:
 ثالث تزكٌات /توصٌات مقترح دراسة ()Proposal* خطوات العمل:عند زٌارة مقر 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
> فً حال 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
> نظر ا الختالف البٌانات حسب ملف كل طالب تحدد التكلفة والمدة حصر ا بعد دراسة
الملف.

دكتور /فوزي أبو

عوده ،وفرٌق شركة

مع أطٌب التحاٌا والمنى من المدٌر التنفٌذي:
المسار الطالبً
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