
 

 إعالن
    

( منحة دراسية مقدمة من حكومة 05)توفر عدد ان تعلن عن  –المديرية العامة للبعثات  –يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار   

 للتفاصيل منح فعلى من يجد في نفسه الرغبة في الترشح لهذه ال م0502/0500المجر للعام األكاديمي 
ً
 ي ذكرها أدناه: اآلتالتقدم بطلبه وفقا

 لغة الدراسة: 

 اللغة االنجليزية. 

 بلد الدراسة: 

 المجر

 طريقة التسجيل: 

 يتم التسجيل الكترونيا من خالل نظام الدراسات العليا بمركز القبول الموحد لجميع المتقدمين. 

 فترة التسجيل: 

 من صباح يوم 
ً
( بتوقيت مسقط من يوم االحد الموافق 20.55عة الثانية ظهرا )م وحتى السا3/25/0502االحد الموافق  يتاح التسجيل اعتبارا

 م. 21/25/0502

 مميزات المنحة: 
 

 تشمل المنحة الرسوم الدراسية ، السكن ، التأمين الصحي والمخصص الشهري  
 

 :للماجستير شروط التقديم
ماني الجنسية.  -

ُ
 أن يكون المتقدم ع

 سنة  00أال يزيد عمر المتقدم عن  -

 على معدل ال يقل عن )أن يكون  -
م
( TOEFL)( او ما يعادله في IELTS( في اختبار تحديد مسالالالالالالتوة اللغة االنجليزية )6.5المتقدم حاصالالالالالال 

(TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBT ولن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المستوة إال ما ذكر أعاله. على أن يكون )

 لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند 
ً
 وقت بدء التسجيل.  صالحا

 أو ما يعادله في األنظمة التعليمية األخرة.  0.5من  0.0عن  آخر مؤهلأال يقل المعدل التراكمي للمتقدم في  -

من خارج السالالاللطنة من قبل دا رة االعترام ومعادلة  ( الصالالالادرةأن تتم معادلة الشالالالهادات السالالالابقة )شالالالهادة الدبلومل شالالالهادة البكالوريو  -

 .التسجيل بموقع مركز القبول الموحد عند شهادة المعادلة ويجب إرفاق تعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، المؤهالت بوزارة ال

أن تكون الشالالهادات الصالالادرة من مؤسالالالسالالات التعليم العالي الخاصالالة داخل السالالاللطنة مودقة من قبل المديرية العامة للجامعات وال ليات  -

 ل بموقع مركز القبول الموحد. عند التسجي وديقويجب إرفاق التالخاصة، 

 ومالالالالالن دالالالالالم واصالالالالالل دراسالالالالالته  -
م
يجالالالالالب إرفالالالالالاق اميالالالالالع كشالالالالالوم الالالالالالدراات فالالالالالي حالالالالالال لالالالالالان المتقالالالالالدم حاصالالالالالل علالالالالالى دراالالالالالة الالالالالالدبلوم الجالالالالالامعي أو 

، وفالالالالالالالالي حالالالالالالالالال عالالالالالالالالدم إرفالالالالالالالالاق كشالالالالالالالالوم الالالالالالالالالدراات للالالالالالالالالدراتين العلميتالالالالالالالالين معالالالالالالالالً ا  يعتبالالالالالالالالر عنالالالالالالالالد التقالالالالالالالالدم لمؤهالالالالالالالالل المااسالالالالالالالالتير  للبكالالالالالالالالالوريو 

 طات البرنامج. الطلب غير مستوٍم الشترا

 ال يحق للمتقدم التنافس لنيل دراة علمية سبق حصوله عليها.  -

 علالالالالالالالى أي بعثالالالالالالالة دراسالالالالالالالية أو منحالالالالالالالة مالالالالالالالن أي اهالالالالالالالة أخالالالالالالالرة، وفالالالالالالالي حالالالالالالالال ات الالالالالالالح غيالالالالالالالر ذلالالالالالالال   -
م
أال يكالالالالالالالون المتقالالالالالالالدم وقالالالالالالالت التسالالالالالالالجيل حاصالالالالالالال 

 ملغية.  منحةفستعتبر ال

 
 :للدكتوراه شروط التقديم

 
ماني الجنسية.  -

ُ
 أن يكون المتقدم ع

 سنة  00أال يزيد عمر المتقدم عن  -

 على معدل ال يقل عن ) -
م
( TOEFL)( او ما يعادله في IELTS( في اختبار تحديد مسالالالالالالتوة اللغة االنجليزية )6.5أن يكون المتقدم حاصالالالالالال 

(TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBTولن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المستوة إال ما ذكر أعاله. على أن ) يكون 

 لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند وقت بدء التسجيل. 
ً
 صالحا



 أو ما يعادله في األنظمة التعليمية األخرة.  0.5من  0.0عن  آخر مؤهلأال يقل المعدل التراكمي للمتقدم في  -

( الصالالالالالالالالادرة من خارج السالالالالالالالاللطنة من قبل دا رة ل المااسالالالالالالالالتيرأن تتم معادلة الشالالالالالالالهادات السالالالالالالالالابقة )شالالالالالالالالهادة الدبلومل شالالالالالالالالهادة البكالوريو  -

ع مركز عند التسالالالالالجيل بموق شالالالالالهادة المعادلة ويجب إرفاق االعترام ومعادلة المؤهالت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، 

 القبول الموحد. 

قبل المديرية العامة للجامعات وال ليات أن تكون الشالالهادات الصالالادرة من مؤسالالالسالالات التعليم العالي الخاصالالة داخل السالالاللطنة مودقة من  -

 عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد.  وديقويجب إرفاق التالخاصة، 

 ومالالالالالن دالالالالالم واصالالالالالل دراسالالالالالته  -
م
يجالالالالالب إرفالالالالالاق اميالالالالالع كشالالالالالوم الالالالالالدراات فالالالالالي حالالالالالال لالالالالالان المتقالالالالالدم حاصالالالالالل علالالالالالى دراالالالالالة الالالالالالدبلوم الجالالالالالامعي أو 

، وفالالالالالالالالي حالالالالالالالالال عالالالالالالالالدم إرفالالالالالالالالاق كشالالالالالالالالوم الالالالالالالالالدراات للالالالالالالالالدراتين العلميتالالالالالالالالين معالالالالالالالالً ا  يعتبالالالالالالالالر عنالالالالالالالالد التقالالالالالالالالدم لمؤهالالالالالالالالل المااسالالالالالالالالتير  للبكالالالالالالالالالوريو 

 الطلب غير مستوٍم الشتراطات البرنامج. 

 ال يحق للمتقدم التنافس لنيل دراة علمية سبق حصوله عليها.  -

 علالالالالالالالى أي بعثالالالالالالالة دراسالالالالالالالية أو منحالالالالالالالة مالالالالالالالن أي اهالالالالالالالة أخالالالالالالالرة، وفالالالالالالالي حالالالالالالالال ات الالالالالالالح غيالالالالالالالر  -
م
ذلالالالالالالال  أال يكالالالالالالالون المتقالالالالالالالدم وقالالالالالالالت التسالالالالالالالجيل حاصالالالالالالال 

 ملغية.  منحةفستعتبر ال

 شروط المفاضلة: 
ا تكون األولوية فإن تخصص  ل ل المخصصة المقاعد عدد عن المذكورة للشروط المستوفين المتقدمين عدد زيادة في حال -  علىأل  وفق الالالالالالالالالالالالالً

 األخرة.  التعليمية األنظمة في يعادلها ما أو التراكمية النقاط نظام وفق المترشح عليه حصل مؤهل آلخر تراكمي معدل

 -المستندات المطلوبة: 
 -تقديم المستندات اآلتية: جب على المترشح ي للتسجيل،باإلضافة إلى الشروط السابق ذكرها للتقدم 

 )للمااستير والدكتوراه(المستندات المطلوبة

 التقديم. ( أو ما يعادلها حسب ما ذكر في شروط IELTSشهادة اختبار تحديد مستوة اللغة االنجليزية ) .2

 صورة من اواز السفر ساري المفعول.  .0

 .)مترامة باللغة اإلنجليزية( شهادة الدبلوم الجامعي مرفقا بها كشف الدراات المكتمل .3

 .)مترامة باللغة اإلنجليزية( شهادة البكالوريو  مرفقا بها كشف الدراات المكتمل .0

 .)مترامة باللغة اإلنجليزية( مرفقا بها كشف الدراات المكتمل مااستير شهادة ال .0

( الصالالادرة من خارج السالاللطنة من ل المااسالالتيرأن تتم معادلة الشالالهادات السالالابقة )شالالهادة الدبلوم الجامعيل شالالهادة البكالوريو  .6

 في النظالالالام 
ً
قبالالالل دا رة االعترام ومعالالالادلالالالة المؤهالت بوزارة التعليم العالالالالي والبحالالالث العلمي واالبتكالالالار، وأن يتم تحميلهالالالا إلكترونيالالالا

 .عند التسجيل في موقع مركز القبول الموحدوارفاق ما يفيد المعادلة 

عالي الخاصالالالالالالالالة داخل السالالالالالالالاللطنة مودقة من قبل المديرية العامة للجامعات ارفاق الشالالالالالالالالهادات الصالالالالالالالالادرة من مؤسالالالالالالالالسالالالالالالالالات التعليم ال .1

 عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد. وديق وال ليات الخاصة وارفاق الت

 خطاب عدم ممانعة:  .8

  في حال أن المتقدم يعمل في القطاع الحكومي والشالالالالالالالالرلات ذات المسالالالالالالالالاهمة الحكومية، عليه تقديم خطاب

على البعثات، صالادر من دا رة الموارد الششالرية على أن يكون حديث اإلصالدار في وقت  عدم ممانعة للتنافس

 .في موقع مركز القبول الموحد التسجيل

  في حالال أن المتقالدم ال يعمالل، علياله تقالديم خطالاب من وزارة العمالل يفيد بأنه ال يعمل، على أن يكون حديث

 .بموقع مركز القبول الموحد اإلصدار في وقت التسجيل

 ي حالالال أن المتقالالالدم يعمالالالل في القطالالالاع الخالالا ، عليالاله تقالالالديم خطالالالاب من وزارة العمالالالل يفيالالد بالالالأنالالاله يعمالالل في ف

ا به سالنوات الخبرة العملية، على أن يكون حديث اإلصدار في وقت التسجيل وقع بم القطاع الخا  مبين الالالالالالالالالالالالالالً

 .مركز القبول الموحد

   .الخبرات العمليةيرفق المترشح سيرته الذاتية، ويحدد من خاللها مكان العمل و  .9

 

 

 

 



 وباألخص في الجوانب التالية: 
ً
 لما تنوه الوزارة إلى ضرورة مراعاة الدقة عند تحميل الودا ق الكترونيا

  تحميل المستندات بصيغةPDF ( 512فقط ال غير، على أال يتجاوز حجم لل ملف عن KB.) 

  .تحميل لل وديقة في المكان المخصص لها 

   .توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية 

 مالحظات هامة: 
 
فالالالالالالالي حالالالالالالالال ورود أي خطالالالالالالالأ فالالالالالالالي طريقالالالالالالالة تحميالالالالالالالل الودالالالالالالالا ق المشالالالالالالالار إليهالالالالالالالا أعالالالالالالالاله أو نقالالالالالالالص المسالالالالالالالتندات المطلوبالالالالالالالة والمحملالالالالالالالة بالنظالالالالالالالام، فالالالالالالالإن  .2

الالالالالالالالوزارة لالالالالالالالن تتحمالالالالالالالالل مسالالالالالالالؤولية ذلالالالالالالالال  ولالالالالالالالن يالالالالالالالتم التواصالالالالالالالالل مالالالالالالالع أصالالالالالالالالحاب العالقالالالالالالالة السالالالالالالالتكمال طلبالالالالالالالالاتهم، ويعتبالالالالالالالر الطلالالالالالالالالب غيالالالالالالالر مسالالالالالالالالتوفي 

 وسيتم استبعاده من التنافس. 

 شح ألكثر من تخصص، وفي حال حدوث ذل  سيتم إلغاء تل  الطلبات نها يا. أال يتقدم المتر  .0

 إذا دشت مخالفته للشروط الواردة في هذا اإلعالن.  .3
ً
 يعتبر الترشيح في المنحة ملغيا

 التأكد من اختيار الرمز الصحيح للبرنامج المطلوب حيث سيتم استبعاد الطلبات التي ال تنطبق عليها اشتراطات اإلعالن.  .0

فالالالالالالالي حالالالالالالالال امسالالالالالالالحاب المترشالالالالالالالح مالالالالالالالن المنحالالالالالالالة بعالالالالالالالد الحصالالالالالالالول عليهالالالالالالالا سالالالالالالاليتم اسالالالالالالالتبعاده مالالالالالالالن التقالالالالالالالدم ألي بعثالالالالالالالة او منحالالالالالالاله او اعانالالالالالالالة دراسالالالالالالالية  .0

 لعامين متتاليين. 

 

المناسالالالالالالالبين قالالالالالالدمين القالالالالالالرار النهالالالالالالا ي الختيالالالالالالار المتحصالالالالالالول المتقالالالالالالدم علالالالالالالى المنحالالالالالالة حيالالالالالالث أن  يعتبالالالالالالر مالالالالالالن قبالالالالالالل الالالالالالالوزارة ال الطلالالالالالالب قبالالالالالالول
 مالالالالالن التالالالالالدقيق مرحلالالالالالة عبالالالالالر وذلالالالالال  بنالالالالالاءم علالالالالالى مالالالالالا االالالالالاء أعالالالالالاله، لمالالالالالا سالالالالاليمر الطلالالالالالب حكومالالالالالة المجالالالالالر هالالالالالو مالالالالالن حالالالالالق لنيالالالالالل المنحالالالالالة الدراسالالالالالية 

المتقالالالالالالالدمين ممالالالالالالالن سالالالالالالاليقع  إبالالالالالالالال  سالالالالالالاليتم المحالالالالالالالددة للتقالالالالالالالدم للمنحالالالالالالالة  الشالالالالالالالروط اسالالالالالالالتيفاء مالالالالالالالن المختصالالالالالالالين بالالالالالالالالوزارة. وبعالالالالالالالد التأكالالالالالالالد قبالالالالالالالل
 الالالالالالوزارة حالالالالالق ومالالالالالن الموحالالالالالد، القبالالالالالول مركالالالالالز قبالالالالالل مالالالالالن القصالالالالاليرة النصالالالالالية الرسالالالالالا ل طريالالالالالق علالالالالاليهم االختيالالالالالار بحصالالالالالولهم علالالالالالى المنحالالالالالة عالالالالالن

  األسالالالالالالباب.  لانالالالالالالت طالالالالالالي هالالالالالالذا اإلعالالالالالالالن ومهمالالالالالالا ذكرهالالالالالالا الالالالالالالوارد للشالالالالالالروط مخالفتالالالالالاله تبالالالالالالين إذا ذلالالالالالال  بعالالالالالالد طلالالالالالالب أي إلغالالالالالالاء
ً
 علالالالالالالى بالالالالالالأن علمالالالالالالا

 حالالالالالالالالال وفالالالالالالالالي بالالالالالالالالالوزارة،ومعادلالالالالالالالالة المالالالالالالالالؤهالت  االعتالالالالالالالالرام دا الالالالالالالالرة قبالالالالالالالالل مالالالالالالالالن األكاديميالالالالالالالالة مالالالالالالالالؤهالتهم اميالالالالالالالالع معادلالالالالالالالالة المتقالالالالالالالالدمين، اميالالالالالالالالع
     ملغًيا بشكل تلقا ي.  تسجيلهم فيعتبر مؤهالتهم من مؤهل أي معادلة عدم ات ح

 
 

 التخصصات المطروحة: 

 الالالال

  رمز البرنامج

 التخصص باللغة العربية

 

 اإلنجليزيةالتخصص باللغة 

 العدد المطلوب

 مااستير دكتوراه  مااستير دكتوراه 

PHH100 MSH100 العلوم الزراعية واآلداب Agricultural Sciences and Arts 2 4 

PHH101 MSH101 العلوم اإلمسانية Humanities 1 4 

PHH102 MSH102 العلوم االاتماعية social science 1 3 

PHH103 MSH103  علوم ال مبيوتر وتقنية المعلومات Computer science and 

information technology 
2 4 

PHH104 MSH104  العلوم القانونية Legal Sciences 2 3 

PHH105 MSH105 العلوم االقتصادية Economic science 2 4 

PHH106 MSH106  العلوم الهندسية Engineering sciences 2 4 

PHH107 MSH107 العلوم الطبية والصحية Medical and health sciences 1 3 

PHH108 MSH108 علوم الرياضة Sports Science 1 3 

PHH109 MSH109  العلوم الطبيعية واآلداب والفنون Natural sciences, Arts and 

Literature 
 

1 3 



 
 

( والالالالالالالالذي ساسالالالالالالالتقبل االستفسالالالالالالالارات 00305955الهالالالالالالالاتف ) رقالالالالالالالم علالالالالالالالى بالالالالالالالالوزارة االتصالالالالالالالال مركالالالالالالالز مالالالالالالالع التواصالالالالالالالل يراالالالالالالالى االستي الالالالالالالاح مالالالالالالالن ولمزيالالالالالالالد

  الثامنة الساعة من
ً
  الثانية الساعة وحتى صباحا

ً
 من األحد إلى الخماس .ظهرا

 

 

 المتقدمين. التوفيق لجميع والبحث العلمي واالبتكار تتمنى وزارة التعليم العالي


