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الدراسة في 
الجمهورية
التشيكية

STUDYIN.CZ
هو المصدر الرسمي للتعليم العالي في الجمهورية 

التشيكية للطالب األجانب الحاليين و المستقبليين

زر studyin.cz لتتعرف على:
نظام التعليم العالي التشيكي  •

برامج الدراسة المتاحة باللغة اإلنجليزية  •
المعاهد التعليمية العليا المعتمدة  •

التقديم للمنح  •
التاشيرات و إجراءات الدخول  •

تكاليف المعيشة  •
العمل بجانب الدراسة  •

تعلم اللغة التشيكية  •
وغيرها الكثير ....  •

كثر عن نظام التعليم العالي في الجمهورية  1  إعرف أ
التشيكية 

كثر عن نظام التعليم العالي    زر الموقع www.studyin.cz لتعرف أ
وفرص الدراسة في التشيك .

  إختر البرنامج الدراسي عن طريق البحث التفاعلي على .2www  إبحث عن جامعتك و برنامجك الدراسي 
/studyin.cz/programmes 

www.studyin. و تعرف على الجامعات التشيكية عبر الموقع
/cz/universities 

أو من خالل دليلنا للمعاهد العليا.

كتشف فرص المنح الدراسية عبر موقعنا لتساعدك في تمويل 3  تفقد المنح الدراسية    إ
إقامتك.

  تعرف على متطلبات التقديم من خالل موقع الجامعة أو عبر 4  تعرف على الشروط و تقدم بطلبك 
منسق التقديمات, و تقدم بطلبك لدراسة برنامجك المفضل.

  بعض الجامعات توفر سكن للطالب أو بإمكانك ترتيب سكنك 5  جد مسكنك المناسب 
في شقة خاصة. من الشائع بين الطالب األجانب التشارك في 

شقق ذات مساحات واسعة خاصة في وسط المدينة.

  قم بزيارة موقعنا اإللكتروني أو تواصل مع السفارة التشيكية 6  أحصل على تأشيرتك
لمعلومات عن شروط التأشيرة و الدخول.

كثر عن تكلفة المعيشة, الثقافة, الجو والحياة العامة في 7  حضر نفسك لتجربة العمر    إقرأ أ
التشيك و تحضر للوصول. تعلم بعض التشيكية! بإمكانك 

الدراسة باللغة اإلنجليزية, ولكن بعض اللغة التشيكية 
ستساعدك كثيرا.

  إستفد من البرامج المخصصة للطالب األجانب التي تقدمها 8  إستمتع بوقتك في الجمهورية التشيكية 
بعض الجامعات لتساعدك على إنشاء الصداقات و ترتيب 

إقامتك

حمل كتيبات التعليمات التلية:
•  دليل المعاهد التعليمية العليا في الجمهورية 

التشيكية
•  مرشدك للدراسة و المعيشة في 

التشيك
•  نظام التعليم في الجمهورية 

التشيكية

»الدراسة في الجمهورية 
التشيكية« هي مبادرة أطلقها 

مركز التعاون الدولي في التعليم 
)DZS( , و أسستها وزارة التعليم 

و الشباب و الرياضة بجمهورية 
التشيك.

عش تجربة الدراسة في 
قلب أوروبا

ثمان خطوات للدراسة في 
الجمهورية التشيكية
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لقد كانت جامعتي عالمية فعال, دائما كان 
لدينا طالب تبادل من جميع أنحاء العالم؛ 

آسيا, الشرق األوسط, أمريكا الشماية و 
الجنوبية , وأستراليا. 

جامعتنا دائما تنظم فعاليات و نشاطات 
لتساعد الطالب األجانب على اإلندماج مع 

الطالب المحليين.
مستوى التعليم هنا عالي جدا. ما احببته 

هنا هو أن برنامج الدراسة هنا يشكل 
تحديا للطالب , عكس نظام الدراسة 

الروسي. المعلمون مطلعون جدا و دوما ما 
يساعدوننا.

لقد تفاجئت عندما رأيت كم أن الناس هنا 
ودودين و متعاونين. 

العيش هنا بعيدا عن وطني, علمني 
اإلستقاللية و تحمل المسؤولية. وساعدني 

أيضا على تحديد أهدافي و السعي نحو 
تحقيقها.

مجموعة واسعة من البرامج التعليمية 
كثر من 20 مدينة  68 مؤسسة تعليمية عالية في أ

تقدم مجموعة كبيرة من 
التخصصات التقليدية و الناشئة

تاريخ إفتتاح أول جامعة في 
التشيك

الدراسة في جمهورية التشيك 
تضعك في قلب أوروبا مما يتيح 

لك فرصة إستكشاف البلدان 
األوروبية من حولك.

6 التشيك هي سادس دولة 
في العالم من حيث األمان*

برنامج دراسي معتمد باللغة 
اإلنجليزية

مصنفة ضمن أول 20 دولة 
في جودة التعليم

طالب أجنبي يدرسون برنامج 
دراسي كامل

دوالر أمريكي \ 
الشهر لغرفة طالب

دوالر أمريكي وجبة 
غداء في مطعم صغير 

في براغ

دوالر أمريكي تذكرة 
الحافلة

*المرجع:بيرسون تقرير منحنى التعليم من العام 2014-2016 مؤشر السالم العالمي.

بإمكان الطالب المجيء لزيارة دراسية قصيرة أو 
دراسة برنامج دراسي كامل.

كثر من أوروبا الغربية  تكلفة المعيشة في المتناول أ
متوسط التكاليف:

12 موقع تاريخي تحت 
راية منظمة اليونيسكو 

1348TOP 20

تقاليد عريقة في جودة التعليم

عرض للطالب األجانب
تكاليف المعيشة 

تجربة حضارية و تاريخ مبهر 

موقع آمن في قلب 
أوروبا 

في جامعتي, اعجبتني المرافق 
األساسية, كل ما تحتاجه تجده 

بجانبك؛ المكتبات , و سكن الطالب 
المزود بغرف للدراسة الليلية 

ومقصف و انترنت السلكي .. حتى 
أن لديهم مرسى للقوارب !

لقد عشت 3 سنوات في سكن 
الطالب ألنه مريح جدا , و الني اردت 

ان استكشف الحضارة و العقلية 
التشيكية.

أنا مقتنعة تماما أن المتقدمين 
للدراسة و الطالب في التشيك لديهم 

إختيارات واسعة من التخصصات 
المختلفة و الجو المناسب لدراسة 

هذه البرامج. ولكن التأثير األكبر 
يكون من دراستك بنفسك.

ايلزا – طالبة اقتصاد و 
تمويل في براغ 

ايميليانو – طالب اقتصاد 
و إدارة في اولومك 

أنستاسيا – طالبة ماجيستير 
حقوق االنسان الدولية و 

العمل األجتماعي في اولومك

تجارب الطالب  لمــاذا الجمـــهـورية التــشـيكية


