
 المستندات المطلوبة عند التقدم لمزحلة الدراسات العليا لمواطني الجمهورية التزكية:

( ًَىرج انزقذَى األونٍ نالعزراف/ انًعبدنخ عجر اإلَزرَذ )أوَالٍَ( )ثعذ عًم انزقذَى األونٍ عجر اإلَزرَذ )أوَالٍَ(، 1

 َدت انحظىل عهً َسخخ يٍ انًُىرج وانزىقُع عهُهب، إضبفخ يسزُذاد انزقذَى انًطهىثخ فٍ انقبئًخ(.

 أٌ َقض وَضبف إنً انًسزُذاد انًطهىثخ ثعذ انزىقُع عهُه(.ثُبٌ انًىافقخ )َدت أٌ َزى يمء ثُبٌ انًىافقخ دوٌ ( 2

 ( طىرح ضىئُخ يٍ وثُقخ انهىَخ.3

 ( فٍ حبنخ إرا كبٌ قذ أَهً يرحهخ انجكبنىرَىش فٍ رركُب:4

 أ( أطم شهبدح انجكبنىرَىش )أو(

اندًهىرَخ انزركُخ  ة( طىرح شهبدح انجكبنىرَىش يىثقخ يٍ أحذ يكبرت انزىثُق واإلشهبر فٍ رركُب أو يكبرت يًثهٍ

 خبرج رركُب.

 ( فٍ حبنخ إرا كبٌ قذ أَهً يرحهخ انجكبنىرَىش خبرج رركُب:5

 أ( أطم وطىرح ضىئُخ يٍ وثُقخ يعبدنخ انجكبنىرَىش انًحررح يٍ قجم يدهسُب.

يىثقخ يٍ  ( أطم انشهبدح انًطهىة يعبدنزهب و/ أو االعزراف ثهب أو أطم شهبدح انزخرج، وررخًزهب إنً انهغخ انزركُخ6

 يكبرت انزىثُق واإلشهبر فٍ اندًهىرَخ انزركُخ أو يكبرت يًثهٍ اندًهىرَخ انزركُخ خبرج رركُب.

( أطم ثُبٌ درخبد يىثق َظهر خًُع انًىاد انذراسُخ انزٍ رى انحظىل عهُهب خالل فزرح انزعهُى انعبنٍ، وانسبعبد 7

ذ يكبرت انزىثُق واإلشهبر فٍ اندًهىرَخ انزركُخ أو يكبرت يًثهٍ انذراسُخ، وَسخخ يزرخًخ إنً انهغخ انزركُخ يىثقخ يٍ أح

 اندًهىرَخ انزركُخ خبرج رركُب.

ثبنُسجخ نهشهبداد انزٍ رى انحظىل عهُهب يٍ انذول األعضبء فٍ االرحبد األوروثٍ، وَسخخ –( أطم يهحق انشهبدح 8

هبر فٍ اندًهىرَخ انزركُخ أو يكبرت يًثهٍ اندًهىرَخ يزرخًخ يُهب إنً انهغخ انزركُخ يىثقخ يٍ أحذ يكبرت انزىثُق واإلش

 انزركُخ خبرج رركُب. )*(

طبحت  إنً يؤسسخ انزعهُى انعبنٍ انزٍ رخرج يُهب يُقىنخ يٍ يؤسسخ انزعهُى انعبنٍ أخري ( فٍ حبنخ وخىد يىاد دراسُخ 9

يكبرت اإلشهبر وانزىثُق فٍ اندًهىرَخ  انطهت، أطم ثُبٌ انذرخبد وَسخخ يُهب يزرخًخ إنً انهغخ انزركُخ يىثقخ يٍ أحذ

 انزركُخ أو يكبرت يًثهٍ اندًهىرَخ انزركُخ خبرج رركُب.

( ثبنُسجخ نهشهبداد انزٍ رى انحظىل عهُهب يٍ يؤسسبد انزعهُى انعبنٍ انعبيهخ فٍ دونخ يررجطخ ثًؤسسخ انزعهُى انعبنٍ 10

انًحررح يٍ قجم انذونخ انزٍ َذرش فُهب، وَسخخ يزرخًخ يُهب انًىخىدح فٍ دونخ أخري؛ أطم شهبدح االعزراف أو انًعبدنخ 

إنً انهغخ انزركُخ يىثقخ يٍ أحذ يكبرت انزىثُق واإلشهبر فٍ اندًهىرَخ انزركُخ أو يكبرت يًثهٍ اندًهىرَخ انزركُخ خبرج 

 رركُب.

يظهخ انًؤسسبد انذونُخ انزٍ ( ثبنُسجخ نهشهبداد انزٍ َزى انحظىل عهُهب يٍ يؤسسبد انزعهُى انعبنٍ انًؤسسخ رحذ 11

ركىٌ اندًهىرَخ انزركُخ طرفًب فُهب؛ أطم وثُقخ االعزراف أو انًعبدنخ انًحررح يٍ قجم اندهبد انًعُُخ فٍ انذونخ انزٍ 

رعًم فُهب يؤسسخ انزعهُى انعبنٍ، وَسخخ يزرخًخ يُهب إنً انهغخ انزركُخ يىثقخ يٍ أحذ يكبرت انزىثُق واإلشهبر فٍ 

 نزركُخ أو يكبرت يًثهٍ اندًهىرَخ انزركُخ خبرج رركُب.اندًهىرَخ ا

( أطم خىازاد انسفر انًسزخذيخ خالل يرحهخ انزعهُى انعبنٍ أو طىرح ضىئُخ يقروءح نهظفحبد انزٍ عهُهب رىارَخ 12

رت يىثقخ يٍ أحذ يكبرت انزىثُق واإلشهبر فٍ اندًهىرَخ انزركُخ أو يكب انذخىل وانخروج وانزظذَق وَدت أٌ ركىٌ

 يًثهٍ اندًهىرَخ انزركُخ خبرج رركُب.

 ( أطم وثُقخ انذخىل وانخروج انظبدرح يٍ يٍ يذَرَخ األيٍ ثبنًذَُخ.13

 ( ثبنُسجخ نًسدوخٍ اندُسُخ؛ وثُقخ رظهر أَه َعُش فٍ انذونخ انزٍ رعهى فُهب.14



؛ وثُقخ رظهر ثُبَبد انذخىل ( ثبنُسجخ نهًزخرخٍُ فٍ اندبيعبد انًىخىدح فٍ اندًهىرَخ انزركُخ فٍ شًبل قجرص15

وانخروج يٍ انًذَرَخ انعبيخ نأليٍ فٍ اندًهىرَخ انزركُخ ويذَرَخ انهدرح انزبثعخ نقُبدح قىاد األيٍ فٍ اندًهىرَخ انزركُخ 

 فٍ قجرص انشًبنُخ.

كزروَُخ وأخري ( َسخخ يٍ رسبنخ انًبخسزُر واحذ إن2( عُذ انزقذو نًعبدنخ و/ أو االعزراف ثشهبدح انًبخسزُر، عذد )16

 يطجىعخ.

( َسخخ يزرخًخ إنً انهغخ انزركُخ يٍ يهخض رسبنخ انًبخسزُر وانغالف، يىثقخ يٍ أحذ يكبرت انزىثُق واإلشهبر فٍ 17

 اندًهىرَخ انزركُخ أو يكبرت يًثهٍ اندًهىرَخ انزركُخ خبرج رركُب.

هىا أٌ ثرَبيح رعهُى عبنٍ فٍ اندًهىرَخ انزركُخ فٍ سبرَخ اعزجبًرا يٍ عبو ثذء انزعهُى ثبنُسجخ نًٍ أَ (ALES( وثُقخ )18

 شًبل قجرص.

 ندًُع انًسزُذاد انًقذيخ خالل رقذَى طهت انًعبدنخ/ االعزراف. ملونة( َسخخ 19

 

* وثُقخ َزى انحظىل عهُهب يٍ انهُئبد انًعُُخ فٍ انذونخ أو يؤسسبد انزعهُى انعبنٍ راد انظهخ وانزٍ رىضح انحبنخ، 

  َسزطُعىٌ رقذَى يهحق انشهبدح يٍ أخم انشهبدح انًًُىحخ يٍ انذول األعضبء فٍ االرحبد األوروثٍ.ثبنُسجخ نًٍ ال

 

َدت عهً أطحبة انطهجبد انًزخرخٍُ فٍ يؤسسبد انزعهُى انعبنٍ ثبندًهىرَخ انزركُخ فٍ قجرص انشًبنُخ، أٌ  تحذيز:

 زقذو.َراعىا انجُبَبد وانًعهىيبد انًىخىدح فٍ انًُىرج خُذًا عُذ ان

 


