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 2021/2022المنح الدراسية للدراسات الجامعية األولى )البكالوريوس( في رومانيا للعام 

 

 التخصصات :

 % وللفرع العلمي فقط. 85الطب البشري: أن ال يقل معدل الثانوية عن  -

 % وللفرع العلمي فقط.80يقل معدل الثانوية عن  الهندسة: أن ال -

 

 الشروط والتعليمات:

 ال يجوز تغيير التخصص أو الجامعة المقبول فيها الطالب. .1

 ال يؤخذ بعين االعتبار. أي طلب غير مكتمل الوثائق المطلوبة، وغير مطابق للمعدل المطلوب .2

 الطلب غير مسترد.  .3

رسمي إال بعد موافقة الجهة المانحة، والجامعة التي ترشيح الطالب للمنحة ال يعني القبول ال .4

 مسؤولية أي طالب يرشح وال يتم قبوله رسمياً في الجامعة. الدائرة يرشح لها، وال تتحمل 

 فقط. 2020يستطيع المنافسة على المنح خريجي الثانوية العامة للعام  .5

 ان ال يكون الطالب حامل للجنسية الرومانية. .6

 ة الرومانية الدراسة باللغ .7

 

 المالية: التغطية 

 يعفى الطالب من األقساط الدراسية.  .1

 دوالر  شهرياً. 70يصرف للطالب منحة  بقيمة  .2

 يورو شهرياً على نفقته الخاصة ويعتمد ذلك على الطالب نفسه. 500يحتاج الطالب الى  مبلغ  .3

 يتحمل الطالب ثمن تذاكر السفر ذهابا وإياباً.  .4

 

 )باللغة اإلنجليزية(:الوثائق المطلوبة 

  عن شهادة الثانوية العامة و كشف عالمات الثانوية العامة مصدقة من التربية والتعليمصورة  .1

 ووزارة الخارجية

 صورة عن شهادة الصف العاشر والصف الحادي عشر مصدقة من وزارة التربية والتعليم. .2

 شهادة خلو من األمراض باإلضافة إلى فحص االيدز مصدق من وزارة الصحة ووزارة الخارجية. .3

 صورة عن شهادة الميالد مصدقة من وزارة الخارجية. .4

 صورة عن اول صفحتين من جواز السفر ساري المفعول.  .5

 ( صور شخصية خلفية بيضاء.6) .6

 شهادة حسن سيرة وسلوك باللغة االنجليزية. .7

 افادة تبين عنوان مكان االقامة الدائمة للطالب باللغة االنجليزية.  .8

9. CV .باللغة االنجليزية 

ية يقدمها الطالب تنص على انه لم يحصل سابقاً على منحة من الحكومة الرومانية افادة خط .10

 باللغة االنجليزية.

 

 ولن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ. 12/06/2021خر موعد لتقديم الطلبات والوثائق آ

 
 


