املجر باختصار
 93000كيلو مرت مربع
املساحة:
األبعاد:
 250كيلو مرت (الشامل-الجنوب)
		
و( 524الرشق-الغرب)
التعداد السكاين 9,7 :مليون
العاصمة:
بودابست ( 1,7مليون)
دبرتسن وسيجد وميشكولتس وبيكس
أكرب املدن:
وغيور
قاري جاف بأربعة فصول
املناخ:
املجرية
اللغة:
الدول املجاورة	:النمسا وكرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ورصبيا
ورومانيا وأوك رانيا
جمهورية ب رملانية دستورية
الحكومة:
الفورنت املجري ()HUF
العملة:
النطاق الزمني :توقيت وسط أوروبا (غرينيتش )1+
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ادرس يف املجر
ملتقى طرق أوروبا

كرواتيا

تتم إدارة مبادرة الدراسة يف املجر بواسطة مؤسسة  Tempusالعامة وهي
تدعم تدويل التعليم العايل املجري عرب تحسني حركة الطالب وبناء
ال رشاكات املؤسسية.

European Social
Fund
INVESTING IN YOUR FUTURE

الدراسة يف املجر

حاسبة تكلفة املعيشة

استخدم هذا الحاسبة ملعرفة تكلفة معيشتك يف مختلف املدن املجرية،
مبا يف ذلك تكاليف اإلقامة والطعام والرتفيه والتنقل.

التعليم العايل باألرقام

w
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 65مؤسسة للتعليم العايل باملجر

الدراسة يف املجر تعني الدراسة يف أوروبا .الشهادة األوروبية مفتاح إىل
السوق العاملية للعمل  -احصل عىل واحدة يف املجر!
تعليم بجودة عالية مقابل سعر مناسب  -الدراسة يف املجر استثامر جيد.
سواء كنت تدرس تكنولوجيا املعلومات أو الطب أو اآلداب أو الهندسة أو
إدارة األعامل أو الزراعة  -التعليم املجري يجمع بني املعرفة التقليدية
والتوجهات اإلبداعية الجديدة.
اإلقامة يف املجر ممتعة  -استمتع مب زاياها من املشهد الثقايف الرثي
والحياة الطالبية الحيوية ومواقع ال رتاث العاملي.
بيئة لطيفة وآمنة للتعلم واملعيشة .مدعومة مبوجهني وشبكات دولية
متنوعة للطالب ،لن تكون وحيدا ً أبدا ً هنا.

"املجر مكان رائع للدراسة ،وألنها تقع يف قلب أوروبا ،فإنها
آمنة وتقدم الكثري من األشياء التي ميكن رؤيتها! املدن
مصممة للطالب ،يوجد العديد من املهرجانات واألنشطة
ولذلك لن تشعر بامللل أبدا ً!"  NORMAمن املكسيك
"الدراسة يف املجر تضيف مستوى آخر لتجربتك الجامعية.
التعرف عىل ثقافات أخرى من مختلف أنحاء العامل يوسع
من معرفتك ويعلمك التفكري والعيش بطريقة مختلفة".
 ANIRUDHمن الهند

 38000طالب دويل يدرس بالجامعات املجرية
( 13,5%من عدد الطالب)
 8مؤسسات مجرية مدرجة يف تصنيف ""New Europe
بجدول )2019( Times Higher Education

 %90من الطالب الدوليني حت امً أو رمبا سيعودون
للدراسة يف املجر مجددا ً

البنية األساسية ل ربامج الدراسة

البنية األساسية لربامج الدراسة تتبع الربامج نظام الشهادات ذات الدورات الثالث
وفقاً للمعايري األوروبية .تستخدم املؤسسات املجرية النظام األورويب لتحويل
الساعات املعتمدة (.)ECTS
دكتوراه يف الفسلفة

ماجستري يف اآلداب  /ماجستري يف العلوم

بكالوريوس يف اآلداب  /بكالوريوس يف العلوم

( 6-8الفصل الدرايس)

( 2-4الفصل الدرايس)

( 8الفصل الدرايس)

)الفصل الدرايس (10-12
الربامج غري املقسمة  /املاجستري ذو املستوى الواحد ()OTM
(مثال :القانون والطب)

لغة التدريس

أكرث من  1000برنامج درايس متاح باللغة اإلنجليزية أو أي لغة أجنبية أخرى.
ميكنك أيضاً أن تعد نفسك للدورات التي تُد ّرس باللغة املجرية عرب االنضامم إىل دورة
تحضريية للغة املجرية أو عرب االنضامم إىل دورات اللغة املجرية املتاحة.

اعرث عىل برنامج الدراسة
الخاص بك

اعرث عىل برنامج الدراسة الخاص بك تصفح قاعدة بيانات
باحث الدراسة املتاحة عىل املوقع اإللكرتوين
 www.studyinhungary.huللعثور عىل الدورة وبلدة
الجامعة املثالية بالنسبة لك.

تختلف الرسوم وفقاً للمؤسسة والربنامج ومستوى الدراسة .برامج
البكالوريوس أقل تكلفة يف العادة.

العالقات الدولية
 2000-1500يورو

إدارة األعامل
حوايل  2500يورو

علوم الحاسب
 3300يورو

للفصل الدرايس الواحد

ملاذا املجر

 1000برنامج للدراسة باللغة األجنبية

الرسوم الدراسية

الطب
الهندسة
 4500-2250يورو حوايل  8500يورو

فرص املنحة الدراسية

توجد فرص متنوعة للمنح الدراسية متاحة لتمويل دراساتك يف املجر مبا
يف ذلك  Stipendium Hungaricumو  +Erasmusو CEEPUS
واملنح الدراسية الدولية الثنائية ،إلخ .اعرف إذا كنت مؤهالً من خالل
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الدخول واإلقامة

ميكن ملواطني االتحاد األورويب/املنطقة االقتصادية األوروبية أن يحصلوا
عىل اإلقامة بدون تأشرية ألكرث من ثالثة أشهر إذا التحقوا مبؤسسة
تعليمية تقدم برامج معتمدة ،ولكن عليهم أن يقوموا بالتسجيل يف
السلطة اإلقليمية .يجب عىل أصحاب جنسيات الدول األخرى أن يقدموا
عىل تأشرية ،ولكن يوجد دخول بدون تأشرية إىل املجر ملواطني دول
اتفاق اإلعفاء من التأشرية.
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العمل يف املجر

ال يحتاج مواطنو االتحاد األورويب واملنطقة االقتصادية األوروبية إىل ترصيح
عمل .ميكن للطالب من الدول األخرى الذي يجرون دراسات يف املجر كجزء
من برنامج تعاوين العمل ملدة ال تزيد عن  24ساعة يف الفصل الدرايس وملدة
ال تزيد عن  90يو ًما أو  66يوم عمل خارج الفصول الدراسية.
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