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Study in Spain 

 سبانٌاإ فً الدراسة: 

 فً أوروبا غرب جنوب فً تقع األوروبً االتحاد فً وعضو شنغن دولة إسبانٌا مملكة 

 .األٌبٌرٌة الجزٌرة شبه

 الجامعات فً المختلفة الجامعٌة بالمراحل ٌتعلق فٌما منخفضة اسبانٌا فً الدراسة رسوم 

 . طبعا الحكومٌة

 مدرٌد :العاصمة 

 لغات تعتبر وغٌرها والتً والفالنسٌانٌة للكتالونٌة باإلضافة االسبانٌة، :الرسمٌة اللغات 

 المناطق فً بعض االسبانٌة جانب إلى رسمٌة

 الٌورو: المتداولة العملة  

 األرقام  هذه تصل أن وٌمكن ٌا شهر ٌورو 500 إلى 300 بٌن الطالب ٌحتاج للسكن : السكن

 . وبرشلونة مدرٌد فً 1000 حتى

 وتصل بٌن المتاح من تكلفة األقل تعد الجامعً الحرم داخل الطلبة مساكن فً اإلقامة 

 العادٌة الجامعات فً شهرٌا ٌورو 250 نحو إلى تكلفتها

 والتأمٌن واالتصاالت والمواصالت الطعام وتشمل المعٌشٌة التكالٌف : المعٌشة تكالٌف 

 الطالب ٌحتاجه ما مجموع لٌصل. شهرٌا ٌورو 700 إلى500  بنحو تقدر الصحً

 إلى ومدرٌد برشلونة استثنٌنا إذا االسبانٌة من المدن أي فً معٌشة كتكالٌف ٌا شهر

 .شهرٌا ٌورو 1200 حتى 1000 نحو

 

 اسبانٌا فً ةببالطل الخاصة التسهٌالت : 

 اإلسبانٌة أو لٌزٌةجاإلن باللغة التعلم امكانٌة 

 مثل لغة شهادة لوجود داعً ال TOEFL أو IELTS فً  التسجٌل إلمكانٌة

 تحضٌرٌة كورسات

 أوروبا فً بالتنقل لك تسمح الدراسٌة الفٌزا 

 دولٌا واسع نطاق على بالعمل لحاملها تسمح بها معترف شهادات 

 مغلق بنكً حساب لوجود حاجة ال 

 معقولة والمعٌشة الدراسة تكالٌف 

 :   سبانٌاا الجامعات أفضل - *

 Autonomous University of Barcelona 
 Polytechnic University of Catalonia 
 Pompeu Fabra University 
 Rovira i Virgili 
 University of Barcelona 



 

 Granada University 
 University of Navarra 
 Polytechnic University of Valencia 
 Autonomous University of Madrid 
 Complutense University of Madrid 

 : السفارة * متطلبات

 جامعً قبول 

 السفر جواز من مصورة نسخ 

 سةاالدر رسوم تسدٌد وثٌقة 

 سكن حجز 

 5.3*5.3 بأبعاد حدٌثة شخصٌة صورة 

 المقابلة فٌه ستتم الذي البلد فً إقامة تصرٌح 

 (لبنان فً التقدٌم كان بحال سورٌا فً المقٌمٌن السورٌٌن من مطلوب غٌر) 

 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

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

 ةالدراسٌ واألقساط الرسوم* -

 وٌور – 2600  1800بٌن االسبانٌة اللغة دراسة أقساط تتراوح

 ٌورو 2300 - -  800 بٌن ما أسعارها فتتراوح األكادٌمٌة والدراسة

 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 بحال
 شركتنا من المقدمة المجانٌة الملف دراسة خدمة على الحصول

*-* 

 : ملف لدراسة المطلوبة * المستندات
 البكالورٌوس:أوال  : درجة 

 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 
 العامةالثانوٌة  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:

 / توصٌات ثالث تزكٌات -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

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

 massar.com.lyموقع إلكترونً:  -الطالبً للدراسة بالخارج والتدرٌب
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