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Study in The Czech Republic 
 

 التشيك في الدراسة 
 سلوفاكٌا، الشرق من وألمانٌا، بولندا الشمال من ٌحدها. أوروبا وسط فً التشٌك جمهورٌة تقع
 على منافذ أٌة تملك وال داخلٌة دولة تعد أنها كما مجدداً، ألمانٌا الؽرب من النمسا، الجنوب من

ً  الشنؽن دول من دولة . البحر  من واحدة .الناتو حلؾ و األوروبً االتحاد من عضو وأٌضا
ً  األكثر الصناعٌة االقتصادات  بعد ما دول فً وازدهاراً  استقراراً  األكثر من واحدة وهً.  تقدما

 .والشرقٌة الوسطى أوروبا فً الشٌوعٌة

 براغ: العاصمة 

 التشٌكٌة: الرسمٌة اللؽات 

 التشٌكٌة الكرونة:  المتداولة العملة 

  فإن األخرى، األوروبٌة البلدان من العدٌد مع بالمقارنة:  المعٌشة تكلفة : المعٌشة تكلفة 

 المعٌشة تكالٌؾ متوسط ٌتراوح. عام بشكل منخفضة التشٌك، فً والمعٌشة الدراسة تكالٌؾ

 األسعار تختلؾ قد. العام والنقل والسكن للؽذاء شهرٌا أمرٌكً دوالر 750 إلى 350 بٌن

 ً  .اإلنفاق وعادات الحٌاة أسلوب اإلقامة، خٌارات لموقعك، وفقا

 شخصٌا تقدٌمه وٌمكن. عمل تصرٌح على للحصول بحاجة األجانب الطالب: الطالب عمل 

 محلً إقلٌمً مكتب أي فً مكتوب خطً توكٌل أساس على آخر شخص طرٌق أوعن

 تبلػ التً اإلدارٌة للرسوم الصادر التصرٌح ٌخضع. العامة التوظٌؾ دائرة فً مناسب

 .تشٌكٌة كرونة 500

 
 متكامل ملؾ للطالب تضمن لبلؽارٌا دراسٌة ماتخد المسار الطالبً شركة تقدم

 .الدراسٌة التأشٌرة على للحصول ٌؤهلهم
 

 : التشيك في الدراسة ميزات *  -*
  التشٌكٌة باللؽة لألجانب مجانً التعلٌم 
  أوروبا أنحاء جمٌع فً التنقل على القدرة 
  الدراسة أثناء العمل للطالب ٌحق 
  اإلنجلٌزٌة باللؽة الدراسة للطالب ٌمكن 

 : تشيكيةال الجامعات أفضل*  -
  Czech Technical University in Prague 
  Brno University of Technology 
  Masaryk University 

  Palacký University Olomouc 

  Metropolitan University Prague 
  University of South Bohemia 
  University of Pardubice 
  University of West Bohemia 
  Mendel University in Brno University  

 



 

 

 

 : ملف لدراسة المطلوبة * المستندات
 أوالً : درجة البكالوريوس:

 السٌرة الذاتٌة  •

 الثانوٌة العامة شهادة 

 شهادة المٌالد 

 األقل على أشهر 6 لمدة صالح سفر ملونة جواز 

 صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء 
 

 ثانياً: درجة الماجستير:
 السٌرة الذاتٌة • 

 بدراستها قام التً بالسنوات درجات إفادة درجة البكالورٌوس وكشؾ 

 الثانوٌة العامة شهادة • 

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

 صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء 
 )لؽة شهادات علمٌة، شهادات ،عملٌة خبرة مثل : )شهادات إضافٌة مستندات وجود حالفً   >

 إرفاقها. ٌرجى 
 

 ثالثاً: درجة الدكتوراه
 سبق مطلوب ما ٌلً:إضافة لما 

 ثالث تزكٌات / توصٌات -1
 (Proposalمقترح دراسة ) -2

 
 : السفارة * متطلبات

  الطلب مقدم بمعلومات ومعبأة موقعة تأشٌرة استمارة جامعً قبول 
  األقل على أشهر ثلثال جاري بنكً حساب كشؾ سكن حجز 
  6 عن صالحٌته تقل ال سفر جواز 
  علٌه حكم ال" محكوم ؼٌر ووثٌقة قٌد اخراج أشهر" 
  4.5*3.5 بأبعاد شخصٌتٌن صورتٌن 
  صحً تأمٌن 
 عملٌة خبرات أو علمٌة شهادات ألي باإلضافة الطالب علٌها الحاصل الدراسٌة الشهادات 

 إضافٌة

 أٌلول شهر فً الدراسة حزٌران وتبدأ شهر فً وٌنتهً السنة بداٌة مع التقدٌم ٌبدأ التقديم: فترة

 الدراسية واألقساط لرسوما 
 المتاحة الجامعات و المطلوب االختصاص حسب الدراسٌة األقساط تختلؾ 

 ٌورو   - 5000 3000   بٌن تتراوح التشٌكٌة باللؽة التحضٌرٌة السنة أسعار 

 ٌورو  - 34004800 بٌن تتراوح لٌزٌةجاالن اللؽة كورسات أسعار 

 
 االختصاص و الجامعة بحسب األسعار تختلف



 

 

 المسار الطالبي شركة قدمهات التي الخدمات* 
 جامعٌة ودعوة قبول 
 ذاتٌة سٌرة 
 دافع/ حافز 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 

 
ً  الطالب كان حالفً   بطلب تكون األولى الخطوة دراسٌة فٌزا على للحصول بالتقدم مهتما

 .شركتنا من المقدمة المجانٌة الملؾ دراسة خدمة على الحصول
 

 *- *العمل خطوات : 
 الطالب على الملؾ لدراسة المذكورة األوراق وتقدٌم الشركة مركز زٌارة عند

 :ٌلً ما تحدٌد
 علٌها بالتقدٌم ٌرؼب التً الدولة اسم 
 ٌرٌدها التً الدراسة لؽة 
 دكتوراه -ماستر  -لورٌوسابك(  المطلوبة الدراسٌة المرحلة ( 
 المطلوب الدراسً ختصاصاال 

 
 :للطالب ٌحدد وخالل ثالثة أٌام الملؾ بدراسة المختص الفرٌق ٌقوم
 األفضل الجامعات أسماء 
 المتاحة االختصاصات 
 االختصاص دراسة مدة 
 الجامعٌة األقساط 
 المتاحة الدراسة لؽة 
 الخدمات لتأمٌن التكلفة و المدة 
 المستحق المبلػ وسداد االتفاق عقد توقٌع ٌتم الطلب تثبٌت فً العمٌل رؼب بحال 
 لتأمٌن التنفٌذٌة بالخطوات البدء ٌتم والمالٌة القانونٌة اإلجراءات من نتهاءاال بعد 

 العقد علٌها ٌنص التً المدة خالل الخدمة
  ًدراسة بعد حصراً  والمدة التكلفة تحدد طالب كل ملؾ حسب البٌانات الختالؾ نظرا 
 الملؾ.

 

 



 

 

، وفرٌق شركة دكتور/  فوزي أبو عوده :مع أطٌب التحاٌا والمنى من المدٌر التنفٌذي

 المسار الطالبً

_________________________________________________ 

 –شارع عمر المختار  –طرابلس  –شركة المسار الطالبي للتدريب وتنمية الموارد البشرية 

 دور أرضً. -( الواقعة ؼربً الخطوط الجوٌة اللٌبٌة مباشرة5فً العمارة السكنٌة رقم )

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

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

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