
 

 

 إعالن بعثات املجر

 إعالنات البعثات واملنح

 
    

( منحة دراسية 50)توفر عدد ن تعلن عن أ –المديرية العامة للبعثات  –يرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار   

شح لهذه ال م، فعىل2022/2023مقدمة من حكومة المجر للعام األكاديمي  ي التر
 
ي نفسه الرغبة ف

 
التقدم منح من يجد ف

ي ذكرها أدناه: 
 للتفاصيل اآلتر

ً
 بطلبه وفقا

 لغة الدراسة: 

ية. اللغة ال   نجلت  

 بلد الدراسة: 

 المجر

 طريقة التسجيل: 

ونيا من خالل نظام الدراسات العليا بمركز القبول الموحد لجميع إيتم التسجيل  . لكتر  المتقدمي  

ة التسجيل:   فتر

 من صباح يوم 
ً
( بتوقيت مسقط 14.00م وحتر الساعة الثانية ظهرا )3/10/2021حد الموافق األ  يتاح التسجيل اعتبارا

 م. 17/10/2021حد الموافق من يوم األ 

ات المنحة:  ز  ممت 
 

   . تشمل المنحة الرسوم الدراسية، السكن، التأمي   الصحي والمخصص الشهري
 

وط  : شر  التقديم للماجستت 
ي الجنسية.  -

 أن يكون المتقدم ُعمات 

  . سنة 45أال يزيد عمر المتقدم عن  -

 عىل معدل ال يقل عن ) -
ً
ية )6.5أن يكون المتقدم حاصال ي اختبار تحديد مستوى اللغة االنجلت  

 
و ما يعادله أ( IELTS( ف

ي 
 
ي تحديد المستوى TOEFL( )TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBT)ف

 
( ولن يعتد بأي اختبار آخر ف

 لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند وقت بدء التسجيل.  ،إال ما ذكر أعاله
ً
 عىل أن يكون صالحا

ي آخر مؤهل عن  -
 
اكمي للمتقدم ف ي األنظمة التعليمية األخرى.  4.0من  2.5أال يقل المعدل التر

 
 أو ما يعادله ف

)شهادة الدبلوم+ شهادة البكالوريوس( الصادرة من خارج السلطنة من قبل دائرة أن تتم معادلة الشهادات السابقة  -

اف ومعادلة المؤهالت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،   شهادة المعادلة عند ويجب إرفاق االعتر

 التسجيل بموقع مركز القبول الموحد. 

لي الخاصة داخل السلطنة موثقة من قبل المديرية العامة أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العا -

 عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد.  وثيقويجب إرفاق التللجامعات والكليات الخاصة، 



 

 

 

 ومن ثم واصل  -
ً
ي حال كان المتقدم حاصل عىل درجة الدبلوم الجامعي أوال

 
يجب إرفاق جميع كشوف الدرجات ف

ا؛ دراسته للبكالوريوس عند الت ـً ي حال عدم إرفاق كشوف الدرجات للدرجتي   العلميتي   مع
 
، وف قدم لمؤهل الماجستت 

نامج.  اطات التر  يعتتر الطلب غت  مستوٍف الشتر

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

 عىل أي بعثة دراسية أو منحة من أي جهة أخرى -
ً
ي حال اتضح غت  ذلك أال يكون المتقدم وقت التسجيل حاصال

 
، وف

 فستعتتر المنحة ملغية. 

 
وط التقديم  : هللدكتورا شر

 
ي الجنسية.  -

 أن يكون المتقدم ُعمات 

  . سنة 45أال يزيد عمر المتقدم عن  -

 عىل معدل ال يقل عن ) -
ً
ي اختبار تحديد مستوى اللغة ال 6.5أن يكون المتقدم حاصال

 
ية )( ف و ما يعادله أ( IELTSنجلت  

ي 
 
ي تحديد المستوى TOEFL( )TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBT)ف

 
( ولن يعتد بأي اختبار آخر ف

 لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند وقت بدء التسجيل. 
ً
 إال ما ذكر أعاله. عىل أن يكون صالحا

ي  -
 
اكمي للمتقدم ف ي األنظمة التعليمية األ  4.0من  2.5عن  آخر مؤهلأال يقل المعدل التر

 
 خرى. أو ما يعادله ف

( الصادرة من خارج السلطنة من + الماجستت  أن تتم معادلة الشهادات السابقة )شهادة الدبلوم+ شهادة البكالوريوس -

اف ومعادلة المؤهالت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،   شهادة المعادلة ويجب إرفاق قبل دائرة االعتر

 . عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد 

أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة موثقة من قبل المديرية العامة  -

 عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد.  وثيقويجب إرفاق التللجامعات والكليات الخاصة، 

ي حال كان المتقدم حاصل عىل درجة الدبلوم  -
 
 ومن ثم واصل يجب إرفاق جميع كشوف الدرجات ف

ً
الجامعي أوال

ا؛ عند التقدم لمؤهل الماجستت   دراسته للبكالوريوس ـً ي حال عدم إرفاق كشوف الدرجات للدرجتي   العلميتي   مع
 
، وف

نامج.  اطات التر  يعتتر الطلب غت  مستوٍف الشتر

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

ي حال اتضح غت  ذلك أال يكون المتقدم وقت  -
 
 عىل أي بعثة دراسية أو منحة من أي جهة أخرى، وف

ً
التسجيل حاصال

 ملغية.  منحةفستعتتر ال

وط المفاضلة:   شر
ي حال -

 
وط المستوفي    المتقدمي    عدد  زيادة ف  األولوية فإن تخصص؛ لكل المخصصة المقاعد  عدد  عن المذكورة للرسر

ا  تكون ـً شح عليه حصل مؤهل آلخر  تراكمي  معدل ألعىل وفق اكمية النقاط نظام وفق المتر ي  يعادلها  ما  أو  التر
 
 األنظمة ف

 األخرى.  التعليمية

 

 



 

 

 

 

 -المستندات المطلوبة: 
وط السابق ذكرها للتقدم  شح ي للتسجيل،بالضافة إل الرسر  -تقديم المستندات اآلتية: جب عىل المتر

 )للماجستت  والدكتوراه(المستندات المطلوبة

ية ) شهادة اختبار  .1 وط التقديم. IELTSتحديد مستوى اللغة االنجلت   ي شر
 
 ( أو ما يعادلها حسب ما ذكر ف

 صورة من جواز السفر ساري المفعول.  .2

ية( شهادة الدبلوم الجامعي مرفقا بها كشف الدرجات المكتمل .3 جمة باللغة النجلت  
 . )متر

جمة باللغة  شهادة البكالوريوس مرفقا بها كشف الدرجات المكتمل .4 ية()متر  . النجلت  

ية( شهادة الماجستت  مرفقا بها كشف الدرجات المكتمل .5 جمة باللغة النجلت  
 . )متر

+ شهادة البكالوريوس .6 ( الصادرة من خارج + الماجستت  أن تتم معادلة الشهادات السابقة )شهادة الدبلوم الجامعي

اف ومعادلة المؤهالت بوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي واالبتكار، وأن يتم  السلطنة من قبل دائرة االعتر

ي النظام و 
 
 ف
ً
ونيا ي موقع مركز القبول الموحد رفاق ما يفيد المعادلة إتحميلها إلكتر

 
 . عند التسجيل ف

رفاق الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة موثقة من قبل المديرية العامة إ .7

 عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد. وثيق الترفاق إللجامعات والكليات الخاصة و 

 خطاب عدم ممانعة:  .8

كات ذات المساهمة الحكومية، عليه تقديم  ▪ ي القطاع الحكومي والرسر
 
ي حال أن المتقدم يعمل ف

 
ف

ية عىل أن يكون  خطاب عدم ممانعة للتنافس عىل البعثات، صادر من دائرة الموارد البرسر

ي وقت التسجيل
 
ي  حديث الصدار ف

 
 . موقع مركز القبول الموحد  ف

ي حال أن المتقدم ال يعمل، عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه ال يعمل، عىل أن  ▪
 
ف

ي وقت التسجيل
 
 . بموقع مركز القبول الموحد  يكون حديث الصدار ف

ي القطاع الخاص، عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه  ▪
 
ي حال أن المتقدم يعمل ف

 
ف

ي يعمل 
 
ة العملية، عىل أن يكون حديث الصدار ف ا به سنوات الختر ـً ي القطاع الخاص مبين

 
ف

 . بموقع مركز القبول الموحد  وقت التسجيل

ات العملية .9 ته الذاتية، ويحدد من خاللها مكان العمل والختر شح ست 
    .يرفق المتر

 

 

ورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق  ي الجوانب التالية: إكما تنوه الوزارة إل ض 
 
 وباألخص ف

ً
ونيا  لكتر

، عىل أال يتجاوز حجم كل ملف عن ) PDFتحميل المستندات بصيغة  •  (. KB 512فقط ال غت 

ي المكان المخصص لها.  •
 
 تحميل كل وثيقة ف

اته العملية.   •  توفت  البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وختر

 : مهمةمالحظات 
ي طريقة تحميل الوثائق المشار إليها أعاله أو نقص المستندات المطلوبة والمحملة بالنظام، فإن  .1

 
ي حال ورود أي خطأ ف

 
ف

ي 
 
الوزارة لن تتحمل مسؤولية ذلك ولن يتم التواصل مع أصحاب العالقة الستكمال طلباتهم، ويعتتر الطلب غت  مستوف

 وسيتم استبعاده من التنافس. 



 

 

 

ي حال حدوث ذلك سيتم إلغاء تلك الطلبات نهائيا. أال يتقدم المتر  .2
 
 شح ألكتر من تخصص، وف

ي هذا العالن.  .3
 
وط الواردة ف  إذا ثبت مخالفته للرسر

ً
ي المنحة ملغيا

 
شيح ف  يعتتر التر

اطات  .4 ي ال تنطبق عليها اشتر
نامج المطلوب حيث سيتم استبعاد الطلبات التر التأكد من اختيار الرمز الصحيح للتر

 العالن. 

ي  .5
 
شح من المنحة بعد الحصول عليها سيتم استبعاده من التقدم ألي بعثة ف عانة دراسية إو أو منحه أ حال انسحاب المتر

 .  لعامي   متتاليي  

 

ي الختيار المتحصول المتقدم عىل المنحة حيث أن  يعتتر  من قبل الوزارة ال  الطلب قبول
المناسبي   قدمي   القرار النهات 

 التدقيق مرحلة عتر  وذلك بناًء عىل ما جاء أعاله، كما سيمر الطلب، حكومة المجر هو من حق لنيل المنحة الدراسية 
وط استيفاء من المختصي   بالوزارة. وبعد التأكد  قبل من المتقدمي   ممن  إبالغ سيتم المحددة للتقدم للمنحة؛ الرسر

 ومن الموحد، القبول مركز  قبل من ةالقصت   النصية الرسائل طريق سيقع عليهم االختيار بحصولهم عىل المنحة عن
وط مخالفته تبي    إذا  ذلك بعد  طلب أي إلغاء الوزارة حق  األسباب.  كانت  طي هذا العالن ومهما  ذكرها  الوارد  للرسر
 
ً
، جميع عىل بأن علما اف دائرة قبل من األكاديمية مؤهالتهم جميع معادلة المتقدمي   ومعادلة المؤهالت  االعتر

ي  بالوزارة،
 
.  تسجيلهم فيعتتر  مؤهالتهم من مؤهل أي معادلة عدم اتضح حال وف ي

     ملغًيا بشكل تلقات 
 

 التخصصات المطروحة: 
 

  رمز البرنامج

 التخصص باللغة العربية

 

 التخصص باللغة اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

PHH100 MSH100 العلوم الزراعية واآلداب Agricultural Sciences and Arts 2 4 

PHH101 MSH101 العلوم اإلنسانية Humanities 1 4 

PHH102 MSH102 العلوم االجتماعية Social Sciences 1 3 

PHH103 MSH103 علوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات Computer Sciences and 

Information Technology 

2 4 

PHH104 MSH104  القانونيةالعلوم Legal Sciences 2 3 

PHH105 MSH105 العلوم االقتصادية Economic Sciences 2 4 

PHH106 MSH106 العلوم الهندسية Engineering Sciences 2 4 

PHH107 MSH107  الصحيةوالعلوم الطبية Medical and Health Sciences 1 3 

PHH108 MSH108 علوم الرياضة Sports Sciences 1 3 

PHH109 MSH109 العلوم الطبيعية واآلداب والفنون Natural Sciences, Arts and 

Literature 

 

1 3 



 

 

 

 
 
 

( والذي سيستقبل 24340900الهاتف ) رقم عىل بالوزارة االتصال مركز  مع التواصل يرجر  االستيضاح من ولمزيد 

  الثامنة الساعة االستفسارات من
ً
  الثانية الساعة وحتر  صباحا

ً
 من األحد إل الخميس . ظهرا

 

 

 المتقدمين. التوفيق لجميع والبحث العلمي واالبتكار تتمنى وزارة التعليم العالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


