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 2019/2020 للعام هنغاريا في دراسية منح

 لدراسيا للعام هنغاريا في الدراسية المنح من عدد توفر عن العالي والتعليم التربية وزارة تعلن 

 /)الماجستير والعليا والدراسات )البكالوريوس( األولى الجامعية الشهادة مجال في 2019/2020

 يناير 15هو  للتفديم موعد آخر أن علما  التخصصات مختلف في الدكتوراة(

 أوروبا. وسط توقيت  23.59الساعة.  2019

15 January 2019 – 23:59 (Central European Time) 

  

 تكنولوجيا تقنية،  ، زراعة تخصصات -: البكالوريوس لشهادة المتاحة التخصصات-1

 (. اإلنجليزية أو الهنغارية التدريس .)لغة طبية دراسات ، طبيعية علوم المعلومات،

 technical, agriculture, primarily  studies: bachelor degree Full 1.  

 degree full studies medical sciences,( natural technology, information

   studies) master tier-one 

 لوجياتكنو تقنية، تخصصات ، الزراعة تخصصات -:الماجستير لشهادة المتاحة التخصصات-2

 فقط(. االنجليزية اللغةب .)الدراسة طبيعية علوم المعلومات،

2. Full degree master studies: primarily agriculture, technical, 

information technology, natural sciences 

 

 باللغة .)الدراسة األكاديمية التخصصات جميع -:الدكتوراة لشهادة المتاحة التخصصات-3

 فقط(. االنجليزية

3. Full degree doctoral studies: in any academic field 

 قبل من ةالمطروح االخرى للتخصصات التقدم والماجستير البكالوريوس طلبة يستطيع  : مالحظة 

 الهنغارية ينيةالفلسط المشتركة اللجنة لتقييم يخضع ان على لفلسطين والمخصصة الهنغاري الجانب

 اعاله. المحددة للتخصصات تعطي االولوية بان العلم مع

 المستضيف( المعهد أو الجامعة قبل من المطروح التخصص حسب )وذلك التدريس لغة

 قبل من ُحدد ما على بناء   المطلوبة النتائج وحسب ذلك، يثبت ما ارفاق يجب : االنجليزية اللغة-1

 )نتيجة االنجليزية باللغة تُدرس التي للتخصصات المعهد. او الجامعة

 .(IELTS أو TOFEL امتحان

 دةالمعتم الجامعات قبل من االنجليزية اللغة الجادة المطلوبة والعالمات المعايير على لالطالع

 -التالي: الرابط على ابحث المختلفة للتخصصات

-study-a-hungary/menu/find-in-studyinhungary.hu/studyhttp:// 

finder.html-programme/study 

 التي خصصاتللت  تحضيرية لغة لسنة الهنغارية باللغة للدراسة المتقدم سيخضع الهنغارية: اللغة-2

 االلكتروني الطلب تعبأة عند الطالب على يجب وعليه الهنغارية. باللغة تدرس

 ضمن من دراسيين معهدين واختيارoption(degree -(Non                                    اختيار

 اللغة. لدراسة المطروحة الخيارات

https://www.mohe.pna.ps/scholarships/Blog/5
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/find-a-study-programme/study-finder.html
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/find-a-study-programme/study-finder.html


 دراستهاب يرغبون التي التخصصات اختيار عليهم ليس  الهنغارية باللغة للدراسة  المتقدمين -3

 التربية ةلوزار المقدم اليدوي الطلب على التخصصات تحديد يمكنهم ولكن االلكتروني الموقع على

 فلسطين. في العالي والتعليم

 -المنحة: شروط

 )خاص الطب تخصص بدراسة يرغب لمن فأعلى %90 عن العامة الثانوية معدل يقل ال أن-1

 (البكالوريوس ببرنامج

 الطبيعية العلوم تخصصات بدراسة يرغب لمن فأعلى %80 عن العامة الثانوية معدل يقل ال أن-2

 البكالوريوس( ببرنامج )خاص األخرى والتخصصات والتقنية

 )خاص الزراعة تخصص بدراسة يرغب لمن فأعلى %75 عن العامة الثانوية معدل يقل ال أن -3

 البكالوريوس( ببرنامج

4 

 سواء ية(االنجليز باللغة بالدراسة الراغبين بالطلبة )خاص االنجليزية اللغة اجادة اثبات ارفاق -6

 العليا. الدراسات برنامج أو البكالوريوس لبرنامج كان

 الطلب قديمت آلية الشروط، التعليمات، ذلك في بما المنحة تفاصيل كافة على بالتفاصيل لالطالع

 وثائقوال واألوراق المالية التغطية جامعة، لكل المطلوبة لعالمةوا االنجليزية اللغة امتحان نتائج

 بطالرا على تجدها المعتمدة االهنغارية والمعاهد الجامعات في  المتوفرة التخصصات المطلوبة،

 التالي:

-hungary/menu/stipendium-in-http://studyinhungary.hu/study

-2019-applications-for-programme/call-scholarship-hungaricum

2020.html 
 

 

 -:البكالوريوس لشهادة للمتقدمين االصول حسب ومصدقة االنجليزية باللغة المطلوبة الوثائق

 الموقع على االنجليزية وباللغة ودقيق كامل بشكل االلكتروني الهنغارية الحكومة طلب تعبئة-1

 الوثائق مع وتسليمه طباعته ثم ومن  apply.stipendiumhungaricum.hu    التالي:

 للوزارة.

 مطروح هو اكم االنجليزية وباللغة بدقة التخصص تحديد مع بيةالعر باللغة الوزارة طلب تعبئة-2

 المطلوبة. الدراسة لغة تحديد وكذلك الهنغاري, الجانب من

 للمتقدم. حديثة صورة تحميل-3

  بخط مطبوعة واحدة صفحة عن تقل ال الدراسة( )لغة االنجليزية باللغة دافعية رسالة-4

      ) 12 ( size font roman New Times. 

 باللغة سيدرسون الذين بالطلبة )خاصة االنجليزية اللغة اجادة اثبات ارفاق -5

 قبل من للتخصص حدد ما على بناء المطلوبة النتائج وحسب TOFEL/IELTSاالنجليزية(

  المستضيف. المعهد أو الجامعة

  . االصول حسب ومصدقة االنجليزية باللغة ( الكرتونه ) العامة الثانوية شهادة عن نسخة-6

 .  االصول حسب مصدق الثانوية عالمات كشف عن نسخة -7

 أليدز،ا فحص )تشمل شهرين عن تاريخها يقل ال حديثة  االنجليزية، باللغة أمراض خلو شهادة-8

 . االصول حسب مصدقة الوبائي( الكبد

 . المفعول ساري السفر جواز عن صورة -9

  محكومية عدم شهادة -10

 يلي ما ارفاق همعلي المطلوبة الوثائق الى باالضافة فقط والموسيقية الفنية للدراسات للمتقدمين -11

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/call-for-applications-2019-2020.html
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/call-for-applications-2019-2020.html
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/call-for-applications-2019-2020.html
https://apply.stipendiumhungaricum.hu/


 ية(الفن بالدراسات )خاص انشائهم تاريخ تبيان مع اسكتشات أو فنية ألعمال صور 3 عدد -    

 ة(الموسيقي بالدراسات )خاص انشائهم تاريخ تبيان مع موسيقية ألعمال تسجيالت 3 عدد-    

    

 

 للمنحة: المالية التغطية

 education free -Tuition الدراسة مرسو -1

 البكالوريوس لطالب stipend (Monthly) € 130  بمبلغ شهريا المصروف في مساهمة -2

 الدراسة. مدة طول

 الذي المتقدم (.HUF 000 40) €125  بمبلغ السكن لغرض مساهمة أو مجانا جامعي سكن -43

 نل النقدية المساهمة أن حيث الشخصي حسابه على ذلك فسيكون خارجي سكن باسئجار يرغب

 الخارجي. للسكن كافية تكون

 سنويا. € 205 بمبلغ صحي تأمين -5

 قدري اضافي مبلغ الطالب يحتاج كاملةلذا المعيشة تكاليف تغطي ال النقدية مالحظة:المساهمات

 الطالب. على يعتمد وهذا دوالر( 300-200) ب

  

  

 

 - المتقدمين: الطالع جدا هامة مالحظات

 وصحيح قدقي بشكل خاللها من معه التواصل يمكن التي الشخصية المعلومات تعبئة المتقدم على-1

 في لمسئوليةا المتقدم يتحمل البيانات في خطأ وأي االلكتروني( البريد التلفون، مرق الموبايل، )رقم

 العالي. والتعليم التربية وزارة أو (Tempus)  مؤسسة أو الجامعة قبل من معه التواصل تعذر حال

 جامعاتال أن حيث دوري بشكل بهم الخاص االلكتروني البريد متابعة المتقدمين كل من يرجى لذا

 الشخصي. االيميل خالل من المتقدم مع التواصل على دتعتم

 ا.الغي طلبه يعتبر الهنغارية بالحكومة الخاص االلكتروني الطلب يعبأ لم الذي المتقدم-2

 الغيا. يعتبر المحدد الموعد بعد متأخرا يصل الذي الطلب أو مكتمل الغير الطلب -3

 عدم ثبت حال في الهنغارية باللغة للدراسة تحويله يمكن ال االنجليزية باللغة للدراسة المتقدم-4

 فقط(. البكالوريوس لطبلة ) االنجليزية للغة اجادته

 المنحة. على المنافسة له يحق ال التخرج متطلبات ينهي لم الذي ..المتقدم5

 خصصاتالت فحص عملية وسيتم فيهما الدراسة يرغب فقط اختصاصين تحديد متقدم كل على -6

 للمتقدم. بالنسبة األفضلية ترتيب حسب

 جامعتين يف المطلوبة التخصصات اختيار عليهم فقط الطب بدراسة الراغبين الطلبة بخصوص -7

 الجامعة. نفس في وليس مختلفتين

 كما نغارية.فلسطسينية/ه مشتركة لجنة قبل من شخصية بلةلمقا للمنح المتقدمين جميع سيخضع -8

 المرشحون. لها تقدم التي المعتمدة الجامعات من قبول المتحان للمنح المرشحون سيخضع

 وتعطي 2017 و 2018 العامة الثانوية خريجي المنافسة يستطيع البكالوريوس طلبة بخصوص -9

 . 2018 لخريجي االولوية

 حة.المن على المنافسة له يحق ال الوطن ارض الى يعد ولم سابقة منحة ىعل حاصل طالب اي - 10
 


