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Study in Russia
 الدراسة فً روسٌا:
ُتعد روسٌا أكبر دولة فً العالم من حٌث المساحة حٌث تمتد عبر شمال آسٌا.



تعتبر تكالٌؾ المعٌشة والدراسة فً روسٌا منخفضة حٌث ٌحتاج الطالب حول $ 300
شهرٌا لتكالٌؾ المعٌشة ,عدا تكالٌؾ التعلٌم ,وإجماال نفقات المعٌشة فً موسكو وسان
بطرسبرغ أعلى قلٌال من المدن الروسٌة األخرى.



ٌسمح للطالب بالعمل فً روسٌا بشرط أن ٌكون الطالب تجاوز ال 18عاما وملتحقا
بدراسة بدوام كامل ,وٌجب أن ٌحصل على التصرٌح المناسب من اإلدارة العامة
للهجرة ,ولكن الكثٌر من الطالب ٌعملون فً روسٌا بدون تصرٌح عمل وبشكل ؼٌر
قانونً حتى اآلن



العاصمة :موسكو

 اللؽات الرسمٌة :الروسٌة
 العملة المتداولة :الروبل الروسً
 التسهٌالت الخاصة بالطالب فً روسٌا :











تكالٌؾ الجامعات الحكومٌة أقل بكثٌر بالنسبة للجامعات األوروبٌة واألمٌركٌة القبول
مضمون
ؼٌر مطلوب أي مستوى باللؽة االنكلٌزٌة
ال حاجة لدفع كفالة بنكٌة )كما هو الحال فً ألمانٌا وأؼلب الدول األوروبٌة للحصول
على الفٌزا )
إمكانٌة الدراسة باللؽة الروسٌة أو اإلنكلٌزٌة
إجراءات بسٌطة الستالم الفٌزا من السفارة
إمكانٌة دراسة االختصاص الذي ٌرؼب به الطالب مهما كان المعدل
ال ٌوجد سن معٌن للدراسة
إعفاء كامل من الضرائب للطالب
تكالٌؾ الحٌاة فً روسٌا رخٌصة

 *أفضل الجامعات الروسٌة :Moscow State University
Nizhny Novgorod State Technical University
Novosibirsk State University
Saint Petersburg State University
Tomsk State University
Moscow Institute of Physics and Technology
Moscow State Institute of international relations









* 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
ورقة لقاح شلل االطفال
ال حكم علٌه
وصل دفع الرسوم للجامعة
اخراج قٌد
القبول الجامعً
بٌان والدة
التامٌن الصحً لمدة  6اشهر
كشؾ 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 مبلػ ٌعادل  $ 2500معه إلى رومانٌا قبل السفر بعد حصوله على
الفٌزا
إثبات سكن فً رومانٌا
مالحظة :مطلوب النسخة األصلٌة  +نسخة أبٌض وأسود

 فترة التقدٌم  :التقدٌم متاح على مدار العام

* الرسوم واألقساط الدراسٌةاالختصاص

لغة التدرٌس

سنة تحضٌرٌة

القسط السنوي

انجلٌزٌة

--------

ٌ 4000ورو

روسٌة

ٌ 1300ورو

ٌ 3000ورو

انجلٌزٌة

--------

ٌ 2000ورو

طب

هندسٌات
روسٌة

ٌ 1300ورو

ٌ 1600ورو

اقتصاد وإدارة أعمال

انجلٌزٌة

--------

ٌ 1500ورو

واختصاصات أخرى

روسٌة

ٌ 1300ورو

ٌ 1300ورو

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:
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 وكشؾ 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 لؽة (
ٌرجى إرفاقها.
ثالثا :درجة الدكتوراه
إضافة لما سبق مطلوب ما ٌلً:
 -1ثالث تزكٌات  /توصٌات
 -2مقترح دراسة ()Proposal

* *-خطوات العمل
عند زٌارة مركز الشركة وتقدٌم األوراق المذكورة لدراسة الملؾ على الطالب
تحدٌد ما ٌلً:
 اسم الدولة التً ٌرؼب بالتقدٌم علٌها
 لؽة الدراسة التً ٌرٌدها
 المرحلة الدراسٌة المطلوبة) بكالورٌوس  -ماجستٌر -دكتوراه(
االختصاص الدراسً المطلوب ٌقوم الفرٌق المختص بدراسة الملؾ وخالل  48ساعة ٌحدد
للطالب:
 أسماء الجامعات األفضل
 االختصاصات المتاحة
> مدة دراسة االختصاص
 األقساط الجامعٌة
 لؽة الدراسة المتاحة
 المدة و التكلفة لتأمٌن الخدمات
 بحال رؼب العمٌل فً تثبٌت الطلب ٌتم توقٌع عقد االتفاق وسداد المبلػ المستحق
 بعد االنتهاء من اإلجراءات القانونٌة والمالٌة ٌتم البدء بالخطوات التنفٌذٌة لتأمٌن الخدمة
خالل المدة التً ٌنص علٌها العقد
 نظرا الختالؾ البٌانات حسب ملؾ كل طالب تحدد التكلفة والمدة حصرا بعد دراسة
الملؾ

مع أطٌب التحٌات والمنً من المدٌر التنفٌذي :دكتور /فوزي أبو

عوده ,وفرٌق شركة

المسار الطالبً
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