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 PolandStudy in  

 بولندا فً الدراسة 

 وتحّدها الوسطى، أوروبا فً تقع األوروبً لالتحاد ضمن ومن شنغن دولة

 وبحر شرقا ؛ بٌالروسٌا أوكرانٌا، جنوبا ؛ وسلوفاكٌا التشٌك جمهورٌة ألمانٌا؛ غربا  

 . شمال   ولٌتوانٌا  (روسً معتزل(  كالٌننغراد ومنطقة البلطٌق

 التعلٌم مؤسسات فً المستخدمة اللغة وهً البالد، فً الرسمٌة اللغة هً البولندٌة اللغة 

 باللغة تحضٌرٌة سنة دراسة للطالب وٌمكن اإلنجلٌزٌة، للغة باإلضافة البولندٌة العالً

 .لغة شهادة على حاصلٌن ٌكونوا لم بحال البولندٌة أو اإلنجلٌزٌة

 حٌث ,األوروبً العالً التعلٌم النظام من جزء هو ولنداب فً العالً التعلٌم نظام 

 العربً. عالمنا وفً العالم فً األوروبٌة الدول فً بها البلغارٌة معترف الشهادات

 وارسو العاصمة 

 البولندٌة:الرسمٌة اللغات 

 البولندي الزولتً: المتداولة العملة 

 670 و 300 بٌن تتراوح حٌث منخفضة، معٌشة بتكالٌف بولندا تتمٌز ةالمعٌش تكالٌف 

 الطالب حٌاة نمط بحسب التكالٌف هذه قٌمة تختلف.اإلقامة تكلفة شاملة شهرٌا   ٌورو

 ٌورو 350 تكلفتها تتجاوز ل رادوم مثل الصغٌرة المدن فً فالمعٌشة إقامته، ومكان

 .شهرٌا  

 ا الدولٌٌن الطلبة فٌحتاج الطعام لتكلفة بالنسبة: النقل ووسائل الطعام تكالٌف ٌّ  مبلغ شهر

 المحال من الطالب ٌستفٌد أن وٌمكن الطعام، تكالٌف لتغطٌة ٌورو 150 - 100

 auchan / carrefour/ tesco/ lidl مثل منخفضة بأسعار أغذٌة تقدم التً الكبرى

 24 إلى تكلفتها تصل والتً العامة النقل وسائل استخدام الطلبة من % 60 ٌفضل كما ،

 .شهرٌا   ٌورو

 تكلفة، األقل هو الخٌار وهو لطلبتها، مساكن توفر الجامعات معظم: السكن تكالٌف  

 بحسب اإلقامة تكلفة تختلف كما الجامعة، بحسب المساكن هذه معاٌٌر تختلف

 الغرف خصوصٌة

 ٌورو، 80 و 60 بٌن الشهري إٌجارها ٌتراوح المشتركة الغرف 

 شهرٌا   150 - 100 إٌجارها فٌكون واحد لشخص المخصصة الغرف. 

 الشقق شهرٌا ، ٌورو 200 و 150 بٌن ٌتراوح الخاصة الشقق فً الغرفة إٌجار 

ٌّ ا ٌورو 390 - 290 لٌصل إٌجارها ٌزٌد ) studio ( واحد لشخص المخصصة  شهر

 .وارسو مثل مدن فً شهرٌا   ٌورو 501 - 380 وإلى كراكو، مثل مدن فً

 

 

 

 



 

 

 متكامل ملف للطالب تضمن لبلغارٌا دراسٌة خدمات الطالبً المسار شركة تقدم

  الدراسٌة التأشٌرة على للحصول ٌؤهلهم

 : بولندا فً الدراسة مٌزات* -* -
 
 قانونً بشكل العمل بولندا فً ٌدرس الذي للطالب ٌمكن 
 للطالب الضرائب من كامل إعفاء 
 العربٌة الدول جمٌعلطلبة  ُمتاحة البولندٌة الفٌزا إجراءات 
 األوروبً تحاداال بلدان بٌن التنقل من تمكنه والتً )شنفن فٌزا( على الحصول للطالب ٌمكن 
 عالمٌا   بها معترف جامعات 
 ًمنخفضة المعٌشة تكالٌف أن كما األخرى الدول مع مقارنة بولندا فً الدراسٌة الرسوم تدن 
 مقبولة وبأسعار لٌزٌةجناال باللغة الطبٌة االختصاصات دراسة إمكانٌة 

 

 : البولندٌة الجامعات أفضل - * 
 University of Warsaw 

 Jagiellonian University 

 Gdańsk University of Technology 

 Adam Mickiewicz University, Poznań 

 University of Silesia in Katowice 

 Nicolaus Copernicus University in Toruń 

 University of Gdańsk 

 AGH University of Science and Technology 

 University of Łódź 

  

 : السفارة * متطلبات
 المخصص الموقع على إلكترونٌا   بالكامل معبأ الفٌزا على الحصول طلب » 

 عدم محكومٌة » 

 عنه نسخ مع بولندا فً اإلقامة فترة عن أشهر 3 تزٌد صالحٌته السفر جواز » 

 مبدئً طٌران حجز » 

 بٌضاء بخلفٌة حدٌثة شخصٌات صورتٌن » 

 بولندا فً سكن حجز » 

 أشهر 6 لمدة صحً تأمٌن » 

 $ )    10000الى  $  5000 ادنى كحد)  جاري بنكً لحساب كشف  »

 عائلً قٌد إخراج » 

 الجامعً القبول رسالة  »

 فردي قٌد اخراج » 

 التسجٌل رسوم دفع اثبات  »



 

 علٌها الحاصل الطالب شهادات » 

 الجامعات من واسع طٌف مع نتعامل ألننا السنة مدار على متاح التقدٌم:  مالتقدٌ فترة 

 .البولندٌة

 ةالدراسٌ واألقساط الرسوم* -

 القسط األقساط الدراسٌة التدرٌس لغة االختصاص

 طب

 ةٌانجلٌز

 

 ٌورو  4500

 
 

 بولندٌة

 

 ٌورو  3800

 
 

 هندسٌات

 ةٌانجلٌز

 

 ٌورو  3800

 
 

 بولندٌة

 

 ٌورو  1600

 
 

 أعمال وإدارة اقتصاد

 أخرى واختصاصات

 

 ةٌانجلٌز

 

 ٌورو  1500

 
 

 بولندٌة

 

 ٌورو  1200

 
 

 االختصاص و الجامعة بحسب األسعار تختلف
  

 شركة المسار الطالبً تقدمها التً * الخدمات
 جامعٌة ودعوة قبول  »

 ذاتٌة سٌرة » 

 دافع 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
 أوال  : درجة البكالورٌوس:

 السٌرة الذاتٌة  •

 الثانوٌة العامة شهادة 

 شهادة المٌالد 

 األقل على أشهر 6 لمدة صالح سفر ملونة جواز 

  بٌضاءصورة شخصٌة بخلفٌة 
 

 ثانٌا : درجة الماجستٌر:

 السٌرة الذاتٌة • 

 بدراستها قام التً بالسنوات درجات إفادة درجة البكالورٌوس وكشف 
 الثانوٌة العامة شهادة • 

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

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

 ثالثا : درجة الدكتوراه
 إضافة لما سبق مطلوب ما ٌلً:

 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 ( 
 ساعة 48 وخالل الملف بدراسة المختص الفرٌق ٌقوم المطلوب الدراسً االختصاص 

 :للطالب ٌحدد
 األفضل الجامعات أسماء 
 المتاحة االختصاصات 
 >االختصاص دراسة مدة 
 الجامعٌة األقساط 



 

 المتاحة الدراسة لغة 
 الخدمات لتأمٌن التكلفة و المدة 
 المستحق المبلغ وسداد تفاقاال عقد توقٌع ٌتم الطلب تثبٌت فً العمٌل رغب بحال 
 الخدمة لتأمٌن التنفٌذٌة بالخطوات البدء ٌتم والمالٌة القانونٌة اإلجراءات من االنتهاء بعد 

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

 الملف
 

 

، وفرٌق شركة دكتور/  فوزي أبو عوده :من المدٌر التنفٌذي والمنً تاٌمع أطٌب التح

 المسار الطالبً

_________________________________________________ 

 –شارع عمر المختار  –طرابلس  –شركة المسار الطالبً للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 دور أرضً. -( الواقعة غربً الخطوط الجوٌة اللٌبٌة مباشرة5فً العمارة السكنٌة رقم )
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mailto:ex.manager@massar.com.ly

