شركة /المسار الطالبً
للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

الموضوع/
Study in Romania
الدراسة فً رومانٌا

إعداد  /شركة المسار الطالبً للتدرٌب وتنمٌة الموارد
البشرٌة
المدٌر التنفٌذي /د .فوزي أبو عوده
طرابغس – شارع صػر اغػختار – طي اغعػارة اغسعؼية رظم ( )5اغواظعة ضربي اغخطوط اغجوية اغغيبيه
ػباشرة -دور أرضي.

00218-922597271
00218-911375899
ex.manager@massar.com.ly

:

شركة المسار الطالبي للدراسة بالخارج والتدريب

massar.com.ly

Study in Romania
 الدراسة فً رومانٌا
دولة أُورُو ِّبٌَّة فً ج ُنوب شرق أورُوباٌ .حدها من الشمال أُوكران ٌَا ،من الشمال الشرقً
َ
رب ٌَا والمجر.
مُول ُدو َفا ،من الشرق البحر األسود ،من الجنوب بُلغار ٌَا ومن الغرب صِ ِ
تشبه الحٌاة فً رومانٌا الحٌاة فً الشرق األوسط بنحو ما ،حٌث أنك عندما تعٌش فً
رومانٌا سوف تشعر بأن نمط الحٌاة ردى الشعب الرومانً هو نمط حٌاة شرقً أقرب
للبسٌط من المتشدد .وال ٌوجد أي عنصرٌة أتجاه الطالب األجانب فً رومانٌا .الشعب
الرومانً من الشعوب اللطٌفة فً القارة االوروبٌة.
 العاصمة :بوخارست
 اللغات الرسمٌة :الرومانٌة
 العملة المتداولة :اللً
 التسهٌالت الخاصة بالطلبة فً ٌ :تمتع الطالب فً رومانٌا بالعدٌد من التسهٌالت
والحسومات فً عدد من مرافق الدولة الحكومٌة والخاصة .التأمٌن الصحً مثال بالنسبة
للطالب فً رومانٌا ،ال ٌتجاوز  10دوالر شهرٌا .
 السكن ٌ :توفر السكن الداخلً المناسب فً جمٌع الجامعات الرومانٌة وتتراوح كلفة
هذا السكن بٌن ٌ 150 – 100ورو بالشهر.
 تكالٌف المعٌشة  :تكالٌف المعٌشة الشهرٌة للطالب تتراوح بٌن ٌ 400 – 300ورو
بالشهر .باستثناء العاصمة بوخارست التً تتراوح المعٌشة فٌها من 500 – 400
ٌورو شهرٌا .
 الدراسة فً رومانٌا ٌ :زداد عدد طالب الجامعات الرومانٌة األجانب خاصة فً كلٌات
الطب والهندسة البتروكٌماوٌة بسبب المستوى العالً للتعلٌم ورخص المعٌشة والحٌاة
الجامعٌة .اللغة الرومانٌة ،هً لغة المحاضرات الرئٌسٌة ،كما أن خٌار الدراسة باللغة
اإلنجلٌزٌة متاح بشكل واسعٌ .أتً معظم الطالب العرب الدارسٌن فً رومانٌا من
األردن ،فلسطٌن ،سورٌا ولبنان ومصر والسعودٌة وتونس.

تقدم شركة المسار الطالبً خدمات دراسٌة رومانٌا تضمن للطالب ملف متكامل
ٌؤهلهم للحصول على التأشٌرة الدراسٌة

** -مٌزات الدراسة فً رومانٌا:







الرسوم الجامعٌة فً رومانٌا قلٌلة جدا مقارنة مع غٌرها من الدول األوروبٌة.
قبول مضمون
ال ٌشترط القبول الحصول على شهادات اثبات لغة
إمكانٌة الدراسة باللغة الرومانٌة أو االنكلٌزٌة
شروط بسٌطة الستالم الفٌزا من السفارة
إمكانٌة دراسة أي اختصاص دون شروط على المعدل
تكالٌف المعٌشة فً رومانٌا رخٌصة حٌث ٌحتاج الطالب ٌ 400-350ورو

 * أفضل الجامعات الرومانٌة :Alexandro University Iwan Koza, Lacey
Transylvania Brasov University
West Timisoara University
University of Bucharest
Carol Davila University
Polytechnic University of Bucharest
Transilvania University of Brașov
Bucharest Academy of Economic Studies
Babs Polay University, Cluj-Napoca
* متطلبات السفارة:











صورتٌن شخصٌة مقاس  4 * 3سم.
تقرٌر طبً خلو من االٌدز.
استمارة للحصول على التأشٌرة.
تقرٌر طبً خلو من االمراض السارٌة والمعدٌة
جواز السفر ساري المفعول لمدة سنة فأكثر
ورقة لقاح شلل االطفال
ال حكم علٌه
وصل دفع الرسوم للجامعة
اخراج قٌد
القبول الجامعً





















بٌان والدة
التامٌن الصحً لمدة  6اشهر
كشف حساب بنكً
تكت طٌران
ورقة تعهد للمسؤولٌة (من الوالدٌن)
الشهادات الدراسٌة الحاصل علٌها الطالب باإلضافة ألي شهادات علمٌة أو خبرات
عملٌة
ٌجب أن ٌحمل الطالب مبلغ ٌعادل  $ 2500معه إلى رومانٌا قبل السفر بعد حصوله
على الفٌزا
إثبات سكن فً رومانٌا
مالحظة :مطلوب النسخة األصلٌة من القبول الدراسً +نسخة أبٌض وأسود

 فترة التقدٌم  :التقدٌم لجامعات الرومانٌة متاح من الشهر 1وحتى الشهر 9

* الرسوم واألقساط الدراسٌةتتراوح األقساط الدراسٌة للسنة األكادٌمٌة فً الجامعات الرومانٌة كالتالً :
الطب البشري وطب األسنان والصٌدلة ٌ 6000 - 4000:ورو سنوٌا
الهندسة بفروعها ٌ 4000 – 3000 :ورو سنوٌا
التخصصات األخرىٌ 3000 – 2000 :ورو سنوٌا

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

بحال 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:
أوال  :درجة البكالورٌوس:
• السٌرة الذاتٌة
 شهادة الثانوٌة العامة
 شهادة المٌالد
 جواز سفر ملونة صالح لمدة  6أشهر على األقل
 صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء
ثانٌا :درجة الماجستٌر:
• السٌرة الذاتٌة
 إفادة درجة البكالورٌوس وكشف درجات بالسنوات التً قام بدراستها
• شهادة الثانوٌة العامة
• تزكٌتان /توصٌتان
• جواز سفر ملونة صالح لمدة  6أشهر على األقل
 صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء
< فً حال وجود مستندات إضافٌة مثل ( :شهادات خبرة عملٌة ،شهادات علمٌة ،شهادات لغة (
ٌرجى إرفاقها.
ثالثاً :درجة الدكتوراه
إضافة لما سبق مطلوب ما ٌلً:
 -1ثالث تزكٌات  /توصٌات
 -2مقترح دراسة ()Proposal

* *-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 -ماجستٌر -دكتوراه(
 االختصاص الدراسً المطلوب ٌقوم الفرٌق المختص بدراسة الملف وخالل  48ساعة
ٌ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 التحٌات والمنً من المدٌر التنفٌذي :دكتور /فوزي أبو

عوده ،وفرٌق شركة

المسار الطالبً
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