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Study in Ukraine
 الدراسة في أوكرانيا
أوكرانٌا هً ثانً أكبر دول أوروبا الشرقٌةٌ .حدها االتحاد الروسً من الشرق ،بٌالروسٌا من
الشمال ،بولندا وسلوفاكٌا والمجر من الغرب ،رومانٌا ومولدوفا إلى الجنوب الغربً ،والبحر
األسود وبحر آزوف إلى الجنوب.
 التعلٌم فً اوكرانٌا :تنظٌم التعلٌم العالً فً أوكرانٌا مبنً وفق ا لهٌكل التعلٌم فً بلدان
العالم المتقدمة ،كما تم تعرٌفه من قبل منظمة الٌونسكو واألمم المتحدة .القانون فً أوكرانٌا
ال ٌسمح للطالب بالعمل .النظام الدراسً فصلً والرسوم الدراسٌة كذلك مقسطة علً
قسطٌن فً السنة .
 العاصمة :كٌٌف
 اللغات الرسمٌة :األوكرانٌة هً اللغة الرسمٌة الوحٌدة ،وتستخدم الروسٌة على مدى واسع
 العملة المتداولة :الجرٌفنا
 تكلفة المعٌشة :المصروف الشهري للطالب ٌعتمد أو ال علً صرف الطالب و ثانً ا علً
المدٌنة التً ٌدرس بها ،و متوسط المصروف الشهري للطالب ٌتراوح ما بٌن 350 - 250
دوالر شهرٌا ولكن فً النهاٌة المصروف الشهري للطالب ٌحدده الطالب نفسه وحسب
صرفه.
تقدم شركة المسار الطالبً خدمات دراسٌة لبلغارٌا تضمن للطالب ملف متكامل
ٌؤهلهم للحصول على التأشٌرة الدراسٌة.

*  *-ميزات الدراسة في أوكرانيا :






تكالٌف معٌشة ورسوم دراسة منخفضة
سهولة الحصول على التأشٌرة الدراسٌة األوكرانٌة
إمكانٌة الدراسة باللغة الروسٌة ،األوكرانٌة ،أو اإلنكلٌزٌة
فرصة الحصول على الجنسٌة واإلقامة الدائمة فً أوكرانٌا
إمكانٌة الحصول على تأشٌرة إلى دول أوروبا الغربٌة بعد الحصول على المؤهل الدراسً

* أفضل الجامعات أوكرانيا:National Aviation University
Sumy State University
Shevchenko National University Of Kyiv Taras
University of Lviv
Kharkov National University
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Kiev National Economics University
Yaroslav Mudryi National Law University










* متطلبات السفارة:
 جواز سفر ال تقل صالحٌته عن ستة أشهر كشف لحساب ال تقل قٌمته عن  3000دوالر
آلخر  3أشهر
 تصرٌح إقامة إن لم ٌكن الطالب مقٌم فً البلد الذي ستتم فٌه المقابلة  +نسخة
 كشف كاتب العدل الخاص بالضامن لتغطٌة جمٌع المصارٌف
 نموذج طلب تأشٌرة مكتمل وموقع سجل العائلة
 صورة شخصٌة بأبعاد 4.5*3.5
 دعوة للدراسة  +نسخة شهادة طبٌة مصدقة  +نسخة الشهادات الحاصل علٌها الطالب
ملحقة
 بكشف عالمات نسخة
 بٌان فردي معتمد ووثٌقة ال حكم علٌه +نسخة
 نسختان إضافٌتان من جواز السفر)الصفحة األولى فقط(
ٌ جب أن تكون جمٌع الوثائق العربٌة مترجمة للغة األوكرانٌة ومصدقة من وزارتً العدل
والخارجٌة
 مطلوب حجز تأمٌن صحً لمدة  6أشهر
 فترة التقديم :التقدٌم لجامعات األوكرانٌة متاح على مدار العام
 الرسوم واألقساط الدراسية
أقساط السنة التحضيرية
لغة الدراسة
روسية
اوكرانيا
انجليزية

تكلفة دراسة السنة التحضيرية
 1200-1500دوالر
 1200-000دوالر
 1500-1000دوالر

رسوم الطب البشرية باللغة اإلنجليزية حوالي  4000دوالر ،وباللغة الروسية حوالي
 3000دوالر.
أقساط السنة األكاديمية تختلف من جامعة ألخرى ومن اختصاص آلخر و تحدد بعد
دراسة ملف الطالب

* الخدمات التي تقدمها شركة المسار الطالبي









قبول ودعوة جامعٌة
سٌرة ذاتٌة
رسالة دافع /حافز
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:
أوالً  :درجة البكالوريوس:

• شهادة الثانوٌة العامة
 شهادة المٌالد
• جواز سفر صالح لمدة  6أشهر على األقل
ثانياً :درجة الماجستير:
• إفادة درجة البكالورٌوس وكشف درجات بالسنوات التً قام بدراستها
• شهادة الثانوٌة العامة
• وثٌقة التخرج
 تزكٌتان  /توصٌتان
• جواز سفر صالح لمدة  6أشهر على األقل
< بحال وجود مستندات إضافٌة مثل ( :شهادات خبرة عملٌة ، CV ،شهادات
علمٌة ،شهادات لغة ( ٌرجى إرفاقها.
ثالثا :درجة الدكتوراه
إضافة لما سبق مطلوب ما ٌلً:
 -1السٌرة الذاتٌة
 -2ثالث تزكٌات/توصٌات
 -3مقترح 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  -ماستر -دكتوراه(
 االختصاص الدراسً المطلوب
ٌقوم الفرٌق المختص بدراسة الملف وخالل ثالثة أٌام ٌ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
 نظرا الختالف البٌانات حسب ملف كل طالب تحدد التكلفة والمدة حصرا بعد دراسة
الملف.

دكتور /فوزي أبو

عوده ،وفرٌق شركة

مع أطٌب التحاٌا والمنى من المدٌر التنفٌذي:
المسار الطالبً
_________________________________________________
شركة المسار الطالبي للتدريب وتنمية الموارد البشرية – طرابلس – شارع عمر المختار –
فً العمارة السكنٌة رقم ( )5الواقعة غربً الخطوط الجوٌة اللٌبٌة مباشرة -دور أرضً.
واتس أب  ،إٌمو  ،فاٌبر وهاتف رقم+218-922597271 +218-911375899 :
برٌد إلكترونً - ex.manager@massar.com.ly :صفحة فٌسبوك :شركة المسار
الطالبً للدراسة بالخارج والتدرٌب -موقع إلكترونًmassar.com.ly :

