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 POLSKA– بولندا

 

 
 

 

 

      Rzeczpospolita Polska  -  بولندا جمهورية:     االسم الرسمي

 للحزب 2019في بولندا هو جمهوري برملاني، والرئيس  )    :نظام الحكم
ً
( هو  الرئيس اندريه "أنجي" دودا، ممثال

الحاكم حاليا )القانون والعدالة(، وهناك فصل بين كل من الهيئة التشريعية والتنفيذية 

 .والقضائية

 يسار(  ،يوجد في بولندا العديد من االحزاب السياسية ) يمين، وسط : االحزاب السياسية

 ومن األحزاب ذات القاعدة الشعبية الواسعة: 

 حزب القانون والعدالة         
ً
 يميني.  ، 2015في انتخابات  فاز و الحزب الحاكم،   :(PiS)وتكتب اختصارا

 املنبر الشعبي          
ً
 يميني وسط. حزب وهو تحالف مجموعة من االحزاب ،  (:  PO)           وتكتب اختصارا

 حزب يساري، فقد الكثير من قاعدته الشعبية.    :                           (SLD) تحالف اليسار الديمقراطي      

تتركز في القرى قاعدته االنتخابية و وسط  /وهو حزب يساري   :(PSL)                   عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحزب الش

 الفالحية.

 .ومنها ما هو وطني متطرف ،أحزاب أخرى صغيرة وهناك  

م:
َ
                                   أحمر.النصف األسفل و ، أبيضالنصف األعلى من العلم  ،علم بولندا يتكون من لونين فقط    الَعل

 البولندية :  اللغة

كتب اللغة الُبولندية يتحدث البولنديون لغتهم الخاصة "اللغة البولندية" وهي ذات اصول سالفية،  
ُ
وت

ميز األبجدية الُبولندية
ُ
 . باألبجدية الالتينية، مع إضافة تسعة حروف مميزة ذات عالمات تشكيلية، ت
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 نصب امللك زيغمونت على مدخل البلدة القديمة

 

 ، وتلفظ بالبولندية  فارشافاوارسو   :العاصمة

مليون نسمة، وفيها العديد من الجامعات   1,750أكبر املدن البولندية، وعدد سكانها  حوالي وهي 

 واملسارح واملعاهد واملراكز الثقافية.

  زلوتي ٣.٧العملة البولندية، تسمى "زلوتي"  أي الذهبي، والدوالر األمريكي يساوي    العملة:
ً
 .تقريبا

 املسيحية الكاثوليكية إذ يعتنقها يعتنق غالبية   الديانه:  
ً
الى  .% من السكان90سكان بولندا الدين املسيحي، وتحديدا

 من املسلمين البولنديين   ،اقليات مسيحية أرثوذكسية وبروتستنتيةوجود جانب 
ً
وهناك نسبة قليلة جدا

 قلية يهودية.وأ من أصول تترية، تتركز في مدينتي بياوستوك ولوبلين.

من الشرق  يحدها ،شمال األطلس ي وحلفعضو في االتحاد األوروبي  وهي ،باو في وسط أور بولندا تقع    :املوقع 

 الشرقي الشمال ومن ،الشمال بحر البلطيق ومن،الغرب أملانيا  ومن ،وأوكرانيا)روسيا البيضاء(  بيالروسيا 

 .التشيك وجمهوريةمن الجنوب سلوفاكيا و  ،الروسية كاليننغراد و ليتوانيا

ن وجزء من املنطقة االقتصادية غوهي جزء من منطقة الشن ٢٠٠٤مايو  1انضمت بولندا لالتحاد األوربي في            

 .االوروبية

السفن صناعي زراعي وتساهم الصناعة بنصف الدخل القومي، وأهم الصناعات تتمثل في بناء   اقتصاد بولندا

والسيارات واآلالت الكيميائية وتكرير البترول والزجاج واملنسوجات، اما الزراعة فيعمل بها حوالي 

 % من سكان بولندا وتشغل نصف مساحة البالد.32
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مليون نسمة،  ٣٨، ويبلغ عدد سكانها   حوالي  km²  312679تبلغ مساحة بولندا  حوالي    :والسكان  املساحة

ويعيش في بولندا بعض األقليات الغجرية و األملانية، واألوكرانية، ومن مليون يعيشون في الشتات.   15ونحو 

، فطبيعتها جميلة على مستوى العالم سياحية  دولةعشرين  أكثر من واحدة بولندا تصنف روسيا البيضاء. 

 .، شتاءها بارد وصيفها معتدلدينيةال واقعاملو تاريخية ال عالمفيها الكثير من املو 

 

 
 في بولندا ي جبال التاتر             

 

 الثقافة:

على الرغم من التدمير الواسع الذي شهدته ُبولندا خالل الحرب العاملية الثانية، تمكنت من الحفاظ على 

،   54موقع تراثي مدرج في التراث العالمي لليونسكو و  14الكثير من الثروة الثقافية. هناك 
ً
 تاريخيا

ً
 آثاريا

ً
موقعا

تهم في مجاالت العالم مثل : ماري سكوادوفسكا الذين تركو بصما ءالى جانب ذلك هناك مجموعة من العلما

 1عاذىدر فريدريك شوبان، وعالم السينما مثل أنكيري، و ميكواي كوبرنيك، واملوسيقى مثل املوسيقار الكبي

والنضال جي "اندريه" فايدا، والكاتب هنريك شينكيفيتش، وعالم الشعر آدم ميتسكيفيتش، والسياسة 122

الذي خاض معركة  بيوسودسكي، والرئيس ليخ فاليسازيف و الجنرال يأمثال تاديوش كوشتشوشكو و 

، والرئيس ليخ كاشينسكي والحاصل على جائزة نوبل التضامن ضد الشيوعين في ثمانينيات القرن املاض ي

االمن القومي االمريكي في عهد ريغان  دث سقوط الطائرة فوق االراض ي الروسية، ومستشار افي حالذي توفي 

 .بابا يوحنا بولص الثانيالدين مثل الورجال  ،زبيغنيف بجيجينسكي

والبوستر "امللصق" البولندي معروف على مستوى أوروبا والعالم، وكثير من امللصقات الفلسطينية رسمت 

 يان ماتييكو. الرسامين. ومن أشهر على ايدي الرسامين البولنديين

 

                            
 ملصقات تعبيرية            



5 
 

 :البولندية - العالقات الفلسطينية

 في  الفلسطينية البولندية العالقات دأتب           
ً
 عام ما عينت بولندا قنصلها الدعن 1923يناير  1رسميا

؛ الى جانب ذلك نشير أنه ومع على فلسطين االنتداب(  لدى حكومة ييجي أدامكيفيتشفي القدس )السيد 

عدة مناطق  في بولندي مواطن الف خمسين من اكثر فلسطين في عاش املاض ي، القرن  ثالثينيات نهاية

الجنرال  لجيش والثالث الثاني الفيلق انطلق فلسطين ومن والقدس، ويافا وعسقالن روناللط في فلسطينية،

 العاملية الحرب معارك من العديد في شارك والذي املنفى في البولندية للحكومة التابع البولندي اندرس

ومع بداية اربعينيات القرن املاض ي كانت بولندا عينت خمس قناصل في  .البريطاني الجيش ضمن الثانية

 القدس/ فلسطين، وقناصل آخرين وملحقين تجاريين في مدن فلسطينية أخرى.

 ياسين فؤاد املرحوم وكان) وارسو، في الدبلوماسية بعثتها الفلسطينية التحرير منظمة افتتحت 1976 سنة 

 االن ويوجد املشتركة، الفلسطينية واملصالح العالقات وتعززت ،(بولندا في لفلسطين ممثل أول ( صخر أبو)

السفارتان  وكال   .2005 سنة افتتاحها تم فلسطين في لبولندا وممثلية بولندا، في فلسطين لدولة سفارة

  .وتعزيزها املشتركة والعالقات املصالح لرعاية حثيث بشكل تعمالن

 فلسطين في املقيمين البولنديين بالرعايا وتهتم العالقات، لتعزيز تعمل هللا رام في البولندية املمثلية 

وتتابع تقديم املساعدات لقطاعات واسعة في مجال  البولندية، والجامعات املعاهد خريجي مع وتتواصل

 بالسفر الراغبين للفلسطينيين القنصلية القضايا متابعة عن املسؤولة وهيالزراعة واالقتصادات الصغيرة، 

 .الطلبة ذلك في بما بولندا لىا

 الرعايا مصالح وتتابع املجاالت، شتى في العالقات تعزيز على تعمل وارسو في فلسطين دولة وسفارة

  .بولندا في وقضاياهم الفلسطينيين

 م واقتصادي تجاري  تبادل وهناك باستمرار، تتطور  قوية عالقات البولندية الفلسطينية العالقات 
ً
 ،تزايدا

 وتحتل والسياحي، والتعليمي الثقافي التبادل الى إضافة البلدين، قيادتي بين متواصلة واتصاالت ومشاورات

  ويقيمون فيها. .فلسطين يزورون الذين األجانب السياح عدد حيث من الثالثة واآلن األولى املرتبة بولندا

 حاليا بولندا في الفلسطينيين عدد ويبلغ ، املاض ي القرن  خمسينيات منذ بدأ بولندا في الفلسطيني والتواجد

 ابناءهم، من والثالث الثاني الجيل وهناك البولندية، الجنسية يحمل منهم كبير جزء شخص، 1000 حوالي

 انواعها، بمختلف والتجارة والهندسة كالطب املهن مختلف ويمارسون  بولندا انحاء كافة في موزعون  وهم

 الفلسطينيين الطلبة من إعداد هناك وبالطبع والقضية، الوطن فلسطين مع ارتباطاتهم تعزيز على ونعمل

 والجامعات املعاهد تتواجد حيث البولندية املدن مختلف في ويتواجدون  التخصصات مختلف في الدارسين

 .التخصصات بمختلف

 الفلسطينية العالقات لتعزيز الدائم وعملها السياسية االهتمامات جانب والى بولندا، في فلسطين سفارة 

 مثل اخرى  قضايا ضمن والتعليم الطلبة قضايا وتتابع الفلسطينيين مصالح ورعاية لخدمة تعمل البولندية،

 :خدمتكم في دوما وستكون  والسياحية، واالقتصادية والرياضية الثقافية

                                         warszawa-Mokotów   العنوان

Ul:l.idzikowskiego7/9                                                    

 0048228487772                                الهاتف                                       

   info@palestine.Pl        االيميل/اإللكتروني البريد                                       

 

mailto:info@palestine.Pl
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 مقر سفارة دولة فلسطين في وارسو

       

 :الدراسة في بولندا

الدراسة في بولندا لألجانب تبدأ بسنة تحضيرية، تتضمن دورة لغة ملدة سنة في معهد اللغة البولندية 

ويشمل دراسة للغة البولندية مع دراسة للمواد بحسب املوجود في عدة مدن )وودج , فروتسواف، كراكوف( 

  .التخصص الذي سيختاره الطالب للدراسة الجامعية الحقا كالطب والهندسة وغيرها

 

تعود عراقة التعليم األكاديمي في بولندا إلى القرن الثالث عشر عندما أسس امللك كاجميج األكبر أكاديمية 

ليم العالي يعتبر نظام التعأعرق الجامعات وتسمى جامعة ياغيلون؛ و  كراكوف للتعليم، والتي تعد اليوم من

تحتل بولندا املركز الرابع في أوروبا بعد )اململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا( من حيث إذ في بولندا متطور جدا 

عدد الطالب األجانب املسجلين في الجامعات والكليات واملدارس البولندية وتواكب معظم الجامعات 

 كذلك. تدريس مناهجها باللغة االنكليزيةالبولندية التطور من خالل 

ويوجد في بولندا مئات الجامعات واملعاهد العليا. والتخصص هي السمة الغالبة على مؤسسات التعليم 

الجامعية في بولندا من  الدراسةوتتألف العالي في بولندا "جامعات تقنية ، زراعية، هندسة، طب..الخ".، 

ثالث مراحل بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه ويمكن للطالب األجانب القادمين إلى بولندا دراسة الطب، 

والتكنولوجيا الحيوية والهندسة، وأيضا الفن وإدارة األعمال والعديد من الدراسات األخرى ويعترف 

 
ُ
أوروبا وإنما على نطاق في  ح لهم بعد التخرج ليس فقط منبالشهادة الصادرة عن الجامعات البولندية التي ت

 .واسع من معظم بلدان العالم

أخرى، فإن الرسوم الدراسية في بولندا تعتبر تنافسية حقا إضافة إلى تكاليف أوروبية وباملقارنة مع دول 

ى املدينة التي املعيشة حيث تعتبر بولندا رخيصة نسبيا للعيش والدراسة واألسعار تعتمد إلى حد كبير عل

يضاف الى ذلك   .يورو ٥٥٠الى  ٣٥٠ولكن بنسبة تقديرية يحتاج الطالب من  ،الدراسة فيها يرغب الطالب

 الرسوم الجامعية اذا كان الطالب يدرس على نفقته الخاصة.
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 :نظام التعليم العالي في بولندا

في بولندا، يجب أن يلتحقوا كما سبق وأشرنا فإن الطلبة األجانب الذين يلتحقون بالدراسة 

 :بالسنة التحضيرية في معهد اللغة، والنجاح فيها شرط لاللتحاق بالدراسة للحصول على

 سنوات 3.5 – 3درجة البكالوريوس :      

ــــدرجة املاجــــست   ـــــــ ـــير :        ــ  نتينس        2ـ

ــــــالدكتدرجة  ـــ ـــــ ــ  سنوات 4 - 3:         وراهــ

وينقسم العام الدراس ي إلى فصلين، األول ويبدأ من شهر أكتوبر حتى منتصف شهر فبراير، والثاني  

 .منتصف فبراير و حتى نهاية شهر يونيو

   :في بولنداتعليم لغة ال

تعتبر اللغة البولندية هي اللغة الرسمية، وهي اللغة املستخدمة في مؤسسات التعليم العالي 

بولندا على تعليم الطلبة األجانب اللغة البولندية من خالل السنة البولندية، لذلك تحرص 

التحضيرية التي يدرس فيه الطالب الى جانب اللغة البولندية بعض املواد األخرى باللغة البولندية 

 للتخصص الذي يسعى الطالب لدراسته؛ والى جانب ذلك هناك أمكانية للدراسة باللغة 
ً
وفقا

دة الطالب للغة االنجليزية اجادة تامة، وقد تكون لذلك تكاليف إضافية االنجليزية، ويشترط إجا

ملن يسعى للدراسة على نفقته الخاصة، بينما الحاصلين على املنح واملقاعد الدراسية فيتوجب 

عليهم الدراسة باللغة البولندية، وهذا الشرط غير مطلوب للحاصلين على منح الدراسات العليا. 

 .م االلتحاق بمعهد اللغة لتعلم اسس اللغة البولنديةومع ذلك يتوجب عليه

 التسامح ميزة بولندية

 لألوضاع التاريخية التي مرت بها بولندا، واضطرار البولنديون للهجرة، فإن التسامح وتقبل 
ً
نظرا

، فإن الحياة في املتشددة اآلخر صفة عامة للشعب البولندي، ورغم وجود بعض األحزاب الوطنية

غير أن هناك بعض بولندا تعتبر آمنه للطلبة األجانب، ويجدون الدعم واملساندة بشكل عام، 

 .الشاذة كغيرها من املجتمعات الحاالت

 

 :املنح الدراسية

دراسة الطب وتتركز في فلسطين لتوفر عدد من املنح الدراسية واملقاعد التي تقدمها بولندا ي

، ويمكن التقُد 
ً
وزارة التعليم العالي خالل م لها من والهندسة والى جانب الدراسات العليا ايضا

 للشروط التي تنشر في كل عام.والبحث العلمي/ االدارة العامة 
ً
 للمنح والبعثات الدراسية، وفقا

 

 الكاملةاملنح الدراسية 

وهي مدفوعة بالكامل الى جانب مبلغ نقدي  والدكتوراه، املاجستير تقدم للدراسات العليا فقط

 االساسية. لتغطية نفقات الحياةيورو(  350)نحو قدم للطالب يُ 
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  املقاعد الدراسية

قدم في مجال الدراسة العادية البكالوريوس/ في كافة التخصصات  
ُ
، وحصول الطالب الهندسية والطبيةت

 غير أنه مطالب بتغطية نفقاته  بعلى املقعد الدراس ي يعني أن الطال
ً
ال يدفع الرسوم الدراسية نهائيا

كلف كما اشرنا في مكان آخر ما بين )
ُ
 يورو(. 500 – 350املعيشية والتي ت

 

 :لدراسة والعملا

رغم أن االقامة التي يحصل عليها الطالب، اقامة دراسة، غير ان االنظمة البولندية تتيح للطالب العمل 

، ما يساعد الطالب في تكاليف الحياة، واملبلغ املتوقع الدراسة شرط االلتزام بالدوام الجامعيخالل 

 .الشهريورو في  400الحصول عليه في مثل هذه االعمال ال يتجاوز 

 

 :تكاليف الحياة في بولندا

ركز على من املهم 
ُ
الطالب في أن ُيقيم فضل ، وهو الدراسة، لذلك يُ الذي ألجله وصلنا بولندا الهدفأن ن

السكن الجامعي، وهذا بدوره يخفف من تكاليف الحياة بالنسبة للطالب، حيث ستجد في السكن الجامعي 

"النسبة العظمى من الطلبة األجانب في الجامعات دات، والعا، القيم مختلف الجنسيات والثقافات

 .هذا يعني نسج العالقات االنسانية مع عديد الجنسياتو  "من أوكرانيا وروسيا البيضاءالبولندية هم 

؛  400- 300في حال االقامة في السكن الجامعي فإن التكاليف الشهرية للطالب ستقدر بحوالي 
ً
يورو شهريا

 مقارنة بالدول االوروبية األخرى.وهي تكاليف مناسبة 
ً
 جدا

 

 :  للطلبةا تأشيرة الدخول الى بولند 

بولندا واحدة من دول االتحاد األوروبي، والتأشيرة التي تمنحها تخول حاملها للتحرك بشكل اعتيادي في كافة 

يوم عمل، لذلك ننصح  14اسبوعين، مدة  التأشيرةالحصول على  دول االتحاد، وتستغرق فترة انتظار 

، وضمان تقديم 
ً
بالتقدم املبكر للحصول على التأشيرة، من السفارة البولندية عبر التسجيل االلكتروني اوال

 الوثائق التالية:  

 تقديم عند شهور،( 6) عن تقل ال لفترة سارية صالحيته تكون  أن على ،ساري املفعول  سفر جواز -1

 وان الشنغن، دول  مغادرة عند شهور  ثالثة عن الجواز صالحية فترة قلت ال وأن التأشيرة، نموذج

/  املالحظات صفحات باستثناء) التأشيرات صفحات من فارغتين صفحتين على الجواز يحتوي 

 . التوصيات/  التعديالت

  - التأشيرة طلب استمارة تعبئة   -2
ً
 .اإللكتروني املوقع على إلكترونيا

 www.e-konsulat.gov.pl  النموذج من مطبوعة نسخة باستخراج املتقدم ويقوم . 

 :التالية الشروط تحقق واحدة، ملونة فوتوغرافية صورة -3

  الوجه فيها يظهر تماما، فاتحة أو بيضاء بخلفية حديثة، صوره -4
ً
 مساحة ويغطي كامال

 . سم 4.5×  3.5 قياس األذنين تظهر أن يفضل الصورة، حجم من 70/80%  

 .امللونة النظارات فيها بما الوجه يغطي ش يء اي ُيقبل وال للمتدينين، فقط الرأس غطاء قبول  يمكن  -5

أو كتاب  ؛إذا كان الطالب يدرس على نفقته الخاصة األول  الدراس ي للعام والدفع القيد شهادة  -6

 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بقبوله ضمن طلبة املنح الدراسية.
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 بك الخاصة الطيران تذكرة عن مصدقة نسخة أو الرحلة، حجز مع إلكترونية تذكرة إرفاق -7

  .( اإللكترونية التذكرة إيصال تقديم يرجى اإللكترونية التذاكر أصحاب)

 أو املستشفى دخول  أو طبية نفقات ألية يورو 30000 لتغطية األدنى الحد - الطبي التأمين  -8

 لرحالت. كاملة االقامة فترة خالل الشنغن دول  لكافة صالحة.  طارئة طبية ألسباب العودة

 الصادرة للتأمين، بالنسبة األصول  سوى  قبلي   ال.  للشركة الطبي التأمين من نسخة ، العمل

 .التأمين شركة عن

 كافية أموال وجود يثبت شهور  ثالثة آلخر( مصدق او اصل) حساب كشف/ بنكي إثبات -9

من الطالب أو ولي أمره، وتعهد من ولي األمر بتغطية كافة . االقامة/ الزيارة نفقات لتغطية

 نفقات ابنه/ ابنته الدراسية.

  الطلب نموذج يكون  أن  فيجب ، عاًما 18 من أقل للتأشيرة املتقدم عمر كان إذا  -10
ً
 من موقعا

 .الطفل باسم األبوين أحد

  . الدفع واجبة الرسوم جميع - التأشيرة رسوم . 11

 

 

  :االقامةاصدار بطاقة  

يتوجب على الطالب فور التحاقه بالجامعة/ معهد اللغة، طلب الوثائق الالزمة من املؤسسة التعليمية 

بطاقة االقامة املؤقتة، والتي تحتاج لوقت ليس بالقصير والتوجه الى مركز اقامات االجانب للحصول على 

للحصول عليها، لذلك ننصح بالتوجه فورا وعدم التقاعس في ذلك، وقبل انتهاء التأشيرة التي حصلوا عليها 

 او  90من السفارة سواء كانت مدتها 
ً
عرض الطالب  360يوما

ُ
، ألن مخالفة االنظمة في هذا االمر قد ت

ً
يوما

 .م أنه على مقاعد الدراسةللترحيل رغ

 3شهر، وتجدد لفترة تصل إلى  15وتمتد فترة صالحية تصريح اإلقامة املؤقتة التي يحصل عليها الطالب حتى 

سنوات شرط أال تتعدى فترة دراسته، أي أنه لن يتم تمديد إقامة الطالب بعد انتهاء دراستها ال اذا كان 

 .ى عقد عمل أو الحصول على منحة دراسية عليا أخرى هناك مبرر قانوني للتمديد مثل الحصول عل

  :وللحصول على بطاقة االقامة املؤقتة يتوجب على الطالب تسليم الوثائق التالية

 .لكتعبئة النماذج الخاصة بذ -

 ./ وصور عنهجواز سفر ساري املفعول  -

 افادة القيد الجامعية. -

اثبات بنكي يفيد بدفع الرسوم الجامعية للدارسين على نفقتهم الخاصة أو افادة من الجامعة تفيد بأن  -

 منحة ومعفى من دفع الرسوم.حاصل على  طالبال

 .املعيشةغ مالي من األهل لتكاليف لاثبات بنكي يفيد بتحويل مب -

 .محلي تأمين صحي -

نسبة للطلبة الجدد، ومن الجامعة للطلبة اثبات السكن/ يتم الحصول عليه من معهد اللغة بال -

 ./ او عقد ايجار للساكنين خارج السكن الجامعيامللتحقين بالجامعات

 اربع صور شخصية حديثة -

 زلوتي إلصدار البطاقة. 50زلوتي.  باإلضافة الى  340دفع الرسوم املطلوبة   -
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 :التأمين الصحي

 للحصول على تأشيرة 
ً
التأمين الصحي مطلوب لجميع الطالب خالل اقامتهم في بولندا.  وهو شرط ايضا

السفر.  تأشيرةالدخول الى بولندا، وهناك اختالف بين التامين بهدف االقامة والتأمين بهدف الحصول على 

الثاني يمكن شراءه من اي باملؤسسة التعليمية، والنوع  التحاقهاالول يتوجب حصوله محليا فور  فالنوع

 .التأشيرةشركة تأمين أو سياحة وسفر في البلد التي تتقدم فيها للحصول على 

 

 :التخصصات الدراسية والجامعات 

 التخصصات الدراسية في معظم الجامعات البولندية تتمحور حول الفروع واالقسام ا
ً
، لتي سنذكرها الحقا

والطب، الدخول الى مواقع الجامعات والبحث في تفاصيل وننصح الراغبين في دراسة الهندسة 

 .التخصصات، فهذا يساعدهم بعد ذلك في اختيار الجامعة التي سيدرسون فيها بعد انتهاء السنة التحضيرية

  

           اللغات   -              التاريخ -         الفلك                  - اآلثار-       االعالم -        الحقوق         - اإلدارة - 

      السياسية العلوم  -     الجيولوجيا - الفيزياء -      االقتصاد  -                  البيئة -    -الكيمياء -

     الحاسوب الهندسة -              علوم الطب الشرعي   -              الحيوية التكنولوجيا -           األحياء علم - 

   والروبوتات األتمته -                        النانو هندسة -          بتخصصاتها الهندسة-   -            املعلوماتية  -

  العلوم االنسانية بأنواعها       -                    ات   املختبر   -    الطب بتخصصاته  -             امليكانيكا   -

 

 

 

هذا الدليل أن نذكر كافة الجامعات واملعاهد العليا املنتشرة في العديد من املدن البولندية من الصعب في 

 من أخرى، لكننا في هذا الدليل أشرنا لبعض املدن والجامعات 
ً
وعددها يتجاوز املئات، كما أن هناك ايضا

 .عناوينها وارقام االتصال بهاكأمثلة، وارفقنا رابط في النهاية يستطيع الطالب الولوج له ومعرفة الجامعات و 
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 املدن البولندية  وأهم الجامعات  

 

 

    Warszawa  -فارشافا  – وارسو

  
 جامعة وارسو

 

 

 

 UNIWERSYTET WARSZAWSKI                                                                            وارسو جامعة -

                                                                        POLITECHNIKA WARSZAWSKA للهندسة وارسو جامعة -

-                                                                 Warszawski Uniwersytet Medyczny         للطب    وارسو جامعة -

                                                                       Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie          الفنون   اكاديمية 

                                                                          Akademia Wychowania Fizycznego   الرياضية االكاديمية -

                   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       فيشينسكي ستيفان اردينالالك جامعة  -

 

 .وفيها كافة الكليات واالقسام للدراسات االنسانية           جامعة وارسو

وهي جامعة قائمة بذاتها وتضم العديد من املباني واالقسام والعديد من التخصصات،          الجامعة الطبية

 .البشري العام، االسنان، العيون،  االمراض املعدية الطب 

 يد من التخصيصات، املدنية واملعمارية، وااللكترونية،دوتضم كذلك الع        جامعة الهندسة

ترميم وصيانة االثار، الديكور  الفروع املتعلقة بالرسم،  والنحت،وتضم مختلف      الفنون الجميلةأكاديمية 

 الداخلي التصميم، تصميم املسارح، الفنون االعالمية

 

 

 



12 
 

 

 

 ŁÓDZ  -لودز   –ج دوو  

 

 
 الواجهة األولى للطلبة األجانب جدمعهد اللغة في مدينة وو 

 

       
 ج دالشارع األشهر في وو   -بيوتركوفسكا                فابريتشنا -محطة القطارات                   

 

 وفيها الجامعات التالية:  ويوجد فيها أعرق معهد لتعليم اللغة البولندية، لودز،   -ج دوو 

 

                                                                                    UNIWERSYTET ŁÓDZKIج    دجامعة وو  -

  :POLITECHNIKA ŁÓDZKA                                            ج للهندسة دجامعة وو  -

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi                       ج للطب                   دجامعة وو  -

        Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa  للسينما والتلفزيون واملسرح  اليالععهد امل -

 Wyższa Szkoła Sportowa                   املعهد العالي للرياضة                              -
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 Krakówلبولندا   لثانيةاكراكوف العاصمة 

 

 
Fot. Magiczny Kraków              السوق "سوكينيتس ي" -البلدة القديمة وسط كراكوف                    القصر امللكي في كراكوف 

 

 وفيها الجامعات التالية:كراكوف، 

                                                                         UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIجامعة ياغيلون  -

  POLITECHNIKA KRAKOWSKA         جامعة الهندسة                                        -

                                               Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątajaجامعة زراعية   -

 Akademia Muzyczna w Krakowie                                         اكاديمية املوسيقى  -

                                        Akademia Sztuk Teatralnych معهد الفنون املسرحية في كراكوف -

   Akademia Wychowania Fizycznegoأكاديمية العلوم الرياضية                             -

 Uniwersytet Ekonomicznyجامعة االقتصاد                                                      -

 

 Wrocławمدينة الجسور واالنهار     فروتسواف
 

 
 

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI                           جامعة فروتسواف                                -

 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA                         جامعة الهندسة                                  -

 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego           االكاديمية املوسيقية                           -

 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta  أكاديمية الفنون الجميلة                     -
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 Poznań   بوزنان

 

 
 

 

 

                                                                                                UNIWERSYTET POZNAŃSKIجامعة بوزنان  -

 POLITECHNIKA POZNAŃSKA                                                             جامعة الهندسة  -

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza    جامعة آدم ميتسكيفيتش                                       -

                                                                                                              Uniwersytet Medycznyجامعة الطب  -

                                                                                            Uniwersytet Przyrodniczyجامعة العلوم البيئية -

 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomiiأكاديمية السياحة والفندقة                                 -

 

         Gdańsk دانسكغ

-  
-  

 UNIWERSYTET GDAŃSKI                      جامعة غدانسك                                                  -

  POLITECHNIKA GDAŃSKA                                                                    جامعة الهندسة  -
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 UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI                                      جامعة العلوم البحرية في غدينيا  -

                                                               Akademia Wychowania Fizycznego i Sportuاالكاديمية الرياضية -

 Gdański Uniwersytet Medyczny            جامعة الطب                                                        -

 

 

كافة الى باإلمكان الدخول من خالل هذا الرابط، ملعرفة عناوين االتصال  وهناك جامعات في كل مدينة بولندية و 

 europe.eu-in-https://universities.ar.studies            الجامعات في بولندا وكافة أوروبا

 

 

 

 مهمة ومعلومة سياحه

 

 Wieliczka  -  امللح منجم –  فييليتشكا

 

                   
 املسار السياحي داخل املنجم                                                كنيسة  من امللح داخل املنجم                        

 حينه في وكان الطعام، ملح استخراج بهدف عشر الثالث القرن  في منجم فيها بني.  كراكوف مدينة من بالقربتقع 

 .2007 عام حتى منها امللح استخراج استمر التي العالم في امللحية املناجم أقدم من وهو الثمينة، السلع من

  .كليومتر 287 امتداد على األرض تحت متر 327 إلى امللحي فييليتشكا منجم عمق يصل السياحية، املواقع أحد يعتبر

 

    -    Zakopane زاكوباني                                                   

 

      
 

 

https://universities.ar.studies-in-europe.eu/
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 األولى، بالدرجة الرياضية السياحية املواقع وأحد الخالبة، الجبلية قعااملو  من وهي بولندا، جنوب  صغيرة مدينة

 الى باإلضافة. سنويا سائح ماليين 3 حوالي يزورها التشيك، حتى تستمر والتي ،ي التاتر  جبال سلسة منها وتمتد

    .الشتوية والرياضيات التزلج لرياضة مهم موقع فهي الخالبة الطبيعة

 

 

 مهمة سلوكيات

 

ة الوقت البولنديون  يحترم              
ّ
    .املحدد املوعد في حاضرا كن مقابلة لديك كان اذاف. املواعيد وِدق

               

 كان مهما املطلوبة والوثائق األوراق كافة معك احمل البولندية، للدوائر مراجعتك دعن                        

 .أهميتها بعدم اعتقادك  

 

          الدول  بقية من أكثر أهمية، اله األسرية وابطالر  فإن بولندا، تعيشه الذي الكبير االنفتاح رغم   

   .العربية املجتمعات من وأقل األخرى، األوروبية

 

 

************** 

 أنتهى ونتمنى لكافة طلبتنا التوفيق والنجاح

 أية استفسارات أخرى لطلبتنا الرجاء التواصل

 مع السفارة / القسم الثقافي  على اإليميل التالي:

info@palestine.pl 

 مع تحيات سفارة دولة فلسطين لدى بولندا

 القسم الثقافي


