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 aStudy in Slovaki 

 سلوفاكٌا فً الدراسة: 

 وبولندا وأوكرانٌا والمجر النمسا جانب إلى األوروبٌة القارة وسط فً تقع شنغن، دولة 

  الجامعات تنافس حٌث العالم فً الجامعات أقوى من واحدة السلوفاكٌة الجامعات 

 حٌث من التعلٌمٌة الدولٌة المعاٌٌر تتبع إذ التعلٌمٌة الجودة حٌث من الكبرى األوربٌة

 الدولٌٌن الطالب من العدٌد أنظار محط ٌجعلها مما الدراسٌة والمناهج التعلٌمً النظام

 . العالم حول

 منخفضة المعٌشة تكالٌف وتعد مصروفهم، لتأمٌن دراستهم خالل العمل للطالب ٌحق 

 أسعار فً كبٌرا ا فرق تجد األوروبٌة الدول مع المقارنة فعند المجاورة للدول بالنسبة

 .السلع

 ٌورو 055 حوالً براتٌسالفا العاصمة فً الجامعً السكن فً السكن جارإٌ متوسط 

 :العاصمة أخرى أوروبٌة دول فً تااءرجإ مع بالمقارنة ا جد ا رخٌص وٌعتبر سنوٌا

 براتٌسالفا

 السلوفاكٌة :الرسمٌة اللغات 

 الٌورو : المتداولة العملة 

 سلوفاكٌا فً بالطلبة الخاصة التسهٌالت : 

 السلوفاكٌة. اللغةب لألجانب مجانً التعلٌم 

 السلوفاكٌة. الجامعات قبل من الممنوحة بالشهادات الدولً االعتراف 

 والمعٌشة . الدراسة تكالٌف انخفاض 

 أوروبا. أنحاء جمٌع فً بحرٌة التنقل على القدرة 

 5 اتمام فٌها وبعد بالعمل الخٌار لدٌك ٌكون سلوفاكٌا، فً الدراسة من انتهائك عند 

 الجنسٌة السلوفاكٌة. ثم ومن اإلقامة على تحصل سوف عمل سنوات

 لألجانب. المقدمة الدراسٌة المنح من االستفادة للطالب ٌمكن 

 دراستهم خالل العمل رسمٌا للطالب ٌحق . 

 

 

 

 

 



 

 

 :   السلوفاكٌة الجامعات أفضل - * 

 Technical University of Kosice 

 Slovak University of Technology in Bratislava 

 University of Prešov 

 Pavol Josef Safarik University 

 Matej Bel University in Banská Bystrica 

 Slovak University of Agriculture in Nitra 

 Slovak Medical University 

 Technical University in Zvolen 

 Comenius University in Bratislava 

 University of Economics in Bratislava  

 : السفارة * متطلبات

 جامعً قبول 

 السفر جواز من مصورة نسخ 

 سةاالدر رسوم تسدٌد وثٌقة 

  سكن حجز 

 4.5*3.5 بأبعاد حدٌثة شخصٌة صورة 

 فٌه المقابلة ستتم الذي البلد فً إقامة تصرٌح 

 أشهر 6 عن صالحٌته تقل ال سفر جواز 

 الفٌزا على للحصول تقدٌم طلب 

  عدم محكومٌة 

 الدراسة تكالٌف ٌغطً بنكً حساب كشف 

 صحً تأمٌن 

 والمعدٌة السارٌة األمراض من خلو شهادة 

 خبرات أو علمٌة شهادات ألي باإلضافة الطالب علٌها الحاصل الدراسٌة الشهادات 

 عملٌة 

 

 8  الشهر وحتى 1 الشهر من متاح االسبانٌة لجامعات التقدٌم : مالتقدٌ فترة

 

 

 



 

 

 

 االختصاص و الجامعة بحسب األسعار تختلف* 

 ةالدراسٌ واألقساط الرسوم* -

 تحضٌرٌة سنة التدرٌس لغة االختصاص

 تحضٌرٌة

 ٌورو 4850 ةٌانجلٌز

 ٌورو 2300-3900 سلوفاكٌة

 األكادٌمٌة الدراسة

 ةٌانجلٌز

 الهندسٌة لالختصاصات ٌورو    3580
 

 الطبٌة لالختصاصاتٌورو    7500 من تبدأ

 ٌورو فً الفصل 000-000: مجانٌة شبه سلوفاكٌة

 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 

 صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء 
 

 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 
 

 ثالثاً: 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 -رٌستجما - 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 حصراً  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 )

 922597271-218+    911375899-218+فاٌبر وهاتف رقم: ، إٌمو ،  واتس أب

صفحة فٌسبوك: شركة المسار  -   ex.manager@massar.com.lyبرٌد إلكترونً: 
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