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 وزارة االقتصاد والطاقة وبيئة االعمال الرومانية 

 

23/04/2020 

 

زمالة دراسية للمواطنين االجانب او المواطنين  40وزارة االقتصاد والطاقة وبيئة االعمال الرومانية عن اطالق عملية االختيار لمنح عدد تعلن 

 الرومانيين الساكنين في الخارج.  

يتم ارسال ملفات الترشيح للحصول على الزماالت الدراسية المقدمة من قبل الحكومة الرومانية  31/08/2020 – 18/05/2020في فترة ما بين 

  alina.zaharia@dce.gov.roبصيغة الكترونية الى عنواني البريد االلكتروني  2021-2020للعام االكاديمي 

على ان يتم ف الترشيح الممسوح ضوئيا الى وزارة االقتصاد والطاقة وبيئة االعمال الرومانية . يتم ارسال مل radu.moldovan@dce.gov.roو

 .تسليم الملف االصلي من قبل المرشحين المقبولين حصرا الى الجامعة حيث يتم متابعة الدراسة االكاديمية في اطارها

تياطية حسوف توافق لجنة االختيار في حدود عدد المقاعد المتوفرة على القائمة باسماء المرشحين المقبولين فضال عن عدد من المرشحين للقائمة اال

 التي يتم استعدادها لحالة تخلي بعض المرشحين المختارين عن الزمالة الدراسية . 

 لن يتم اخذها باالعتبار.  31/08/2020ملة او الملفات المرسلة بعد الموعد النهائي المحدد  نود اعالمكم بان الملفات غير الكافي نفس الوقت 

 

 : التالية الوثائقعلى  الترشيحن يحتوي ملف اايجب 

 رسالة توصية صادرة من احدى الجهات ادناه : .1

 االقتصادي ( في بلد المرشح.  –الممثل االقتصادي لوزارة االقتصاد والطاقة وبيئة االعمال الرومانية ) مكتب الترويج التجاري  -

 سفارة بلد المرشح او الدائرة القنصلية او احدى الدوائر التجارية او الثقافية او القنصلية الفخرية لذلك البلد في رومانيا. -

الممثل االقتصادي لوزارة االقتصاد ية )الشركات المستوردة او/والمنتجة( . ويجب تاييد التوصية من قبل احدى الكيانات االقتصاد -

 . االقتصادي ( في بلد المرشح –والطاقة وبيئة االعمال الرومانية ) مكتب الترويج التجاري 

توطيد عالقات التعاون الثنائي في مجال االقتصاد او الجمعيات االقتصادية او المهنية منظمات يمكنها المساهمة عن طريق نشاطها في   -

 او الثقافية او جمعيات اصحاب االعمال.

المؤسسة )رئيس ديمية على ان تكون رسالة التوصية موقعة من قبل رئيس مؤسسات التعليم العالي او غيرها من المؤسسات االكا -

 الجامعة او عميد الكلية مثال( وبصيغة كتاب رسمي ذي شعار المؤسسة وعدد تسجيل وختم المؤسسة.

 (. 1) المرفق رقم استمارة )طلب( حصول على زمالة دراسية في رومانيا  .2

 (. 2) المرفق رقم استمارة )طلب( حصول على زمالة دراسية في رومانيا  .3

 شهادة ميالد بنسخة مترجمة ومصدق عليها. .4

اعتبارا من تاريخ بداية برنامج الدراسة  اشهر على االقل  6نسخة مصدق عليها من جواز السفر ويكون الجواز ساري المفعول لمدة  .5

 االكاديمية الذي يروم المرشح متابعته.

 بنسخة مترجمة ومصدق عليها .)اقامة دائمة( وثيقة تثبت عنوان سكن المرشح   .6
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 بنسخة مترجمة ومصدق عليها .بطاقة الهوية  .7

 بنسخة مترجمة ومصدق عليها .وثيقة تثبت تغيير االسم او اللقب حسب الحالة  .8

 .مترجمة ومصدق عليها بنسخ -الشهادات الدراسية وكل منها مصدق عليها من قبل الجهات المختصة في بلد اصدارها  .9

بنسخة مترجمة   -الوثيقة التي تثبت اجتباز امتحان البكالوريا او البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه حسب الحالة لخريجي العام الحالي   .10

 .ومصدق عليها

وكل منها مصدق عليها من قبل الجهات المختصة في بلد    ستوى دراسي تم التخرج منهالخاصة بكل مجات او مرفقات الشهادات  قوائم  الدر .11

 بنسخ مترجمة ومصدق عليها. -اصدارها 

لنفس المستوى الدراسي  بيان على المسؤولية الخاصة يثبت ان المرشح لم يستفد سابقا من اي زمالة دراسية مقدمة من قبل الحكومة الرومانية   .12

 .( 3) المرفق رقم  المطلوب حاليا

 شهادة التخرج من السنة التحضيرية لتعلم اللغة الرومانية او شهادة اتقان لغة الدراسة حسب الحالة.  .13

 شهادة طبية باحدى اللغات الرومانية او االنكليزية او الفرنسية.  .14

 سيرة ذاتية باحدى اللغات الرومانية او االنكليزية او الفرنسية. .15

لدكتوراه للمرشحين الذين يرومون متابعة دراسة الدكتوراه : الموافقة المبدئية لالستاذ المشرف . مالحظة : يتم القبول في الدراسة االكاديمية ل .16

 على شرط اجتياز امتحان منافسة القبول حصرا. 

 صور شخصية حديثة نوع الصورة الموجودة في جواز السفر. 4 .17

 وثائق اخرى يمكن ان تطلبها وزارة التربية والبحث العلمي الرومانية.  .18

 

 

 تي :غة الرومانية عبر الرابط اآليمكن االطالع على االعالن االصلي بالل

straini-cetatenii-pentru-romania-in-studii-de-burse-de-http://www.imm.gov.ro/ro/2018/11/13/acordarea 

/ 

http://www.imm.gov.ro/ro/2018/11/13/acordarea-de-burse-de-studii-in-romania-pentru-cetatenii-straini

