
      
      

 

Anexa 1 

 

Informații suplimentare privind bursele de studii oferite de Republica Arabă Egipt 

- Studentul va beneficia de o bursă lunară de 225 de lire egiptene în cazul în care va locui în 

campusul universitar sau 300 de lire egiptene în cazul în care va locui în afara campusului 

universitar; 

- Studentul nu are voie să lucreze pe durata studiilor; 

- Studentul nu are voie să urmeze alte studii decât cele pentru care a aplicat; 

- Studentul va beneficia de tratament medical gratuit în cadrul spitalelor universitare sau de stat; 

- În ceea ce privește înscrierea la facultate, studentul are posibilitatea să aleagă 4 opțiuni în funcție 

de specializarea diplomei obținute anterior (științe sau studii umaniste); 

- Înscrierea pentru studii universitare complete se va face prealabil pe site-ul Ministerului 

Învățământului Superior începând cu data de 03.06.2017, urmând ca documentele trimise în format 

electronic să fie transmise în original, precum și opțiunile selectate Ambasadei Republicii Arabe 

Egipt la București. În cazul în care nu a putut fi încadrat la niciuna dintre facultățile selectate, va fi 

informat fie prin intermediul site-ului sau ambasadei. 

Condițiile pentru studierea limbii arabe: 

- Candidatul trebuie să cunoască limba arabă la nivel mediu sau avansat sau să aibă studiile 

universitare în domeniu finalizate; 

- Este preferat ca viitorul candidat să aibă cunoștințe în limba arabă 

În cazul candidaților care doresc să studieze la unul din institutele Al-Azhar, Al-Sharif: 

- Candidatul trebuie să fie musulman; 

- Candidatul trebuie să aibă reședință în țara din care aplică pentru burse; 

- Să nu existe în țara candidatului un institut care oferă calificarea pe care candidatul vrea să obțină 

la Al Azhar; 

- Studentul va primi o bursă lunară de 500 de lire  egiptene în cazul în care va locui în campusul 

universității Al Azhar sau 600 de lire agiptene dacă va locui în afara campusului, precum și bursa 

pe o lună la înscriere și la absolvire; 

- Vârsta candidatului acceptat în ciclul pregătitor nu trebuie să fie mai mică de 12 ani și mai mare de 

25 de ani. 

- Candidatul trebui să promoveze examenul de bacalaureat și să stăpânească limba arabă și gramatica 

acesteia, întrucât acesta va fi supus unui test de limba arabă în vederea stabilirii nivelului. Acesta 



      
      

 

va studia limba arabă și câteva materii legate de legea islamică într-unul din institutele Al Azhar, 

urmând să-și finalizeze studiile la una din facultățile Al Azhar. 

Documentele care trebuie anexate dosarului de candidatură pentru bursele Al Azhar: 

- Formularul de înscriere în limba arabă (anexat); 

- Declarație de proprie răspundere privind condițiile de acordare a bursei (anexat); 

- Declarație pe proprie răspundere privind posibilitatea de a fi cazat într-un campus din Alexandria. 

(anexat) 

- Certificatul de naștere (traducere, legalizată de Ministerul Afacerilor Externe și supralegalizată de 

Ambasada Republicii Arabe Egipt la București) în care să fie menționat numele mamei și 

naționalitatea sa. În cazul în care nu sunt menționate numele și naționalitatea mamei în certificatul 

de naștere, va trebui anexat dosarului de candidatură un document oficial care să clarifice acest 

aspect.  

- 6 poze (numele și cetățenie pe verso); 

- Copie a pașaportului (valabil); 

- Adeverință medicală autentificată de către Ministerul Sănătății (traducere legalizată de ministerul 

Afacerilor Externe și Ambasada Republicii Arabe Egipt la București); 

- Certificat de bună conduită eliberat de către instituția ăn care studiază candidatul; 

- Diploma de studii (traducere legalizată de ministerul Afacerilor Externe și supralegalizată de 

Ambasada Republicii Arabe Egipt la București); 

- Declarație pe proprie răspundere privind posibilitatea de a fi repartizat în campusul din Alexandria 

(anexat) după stabilirea ciclului adecvat în urma susținerii testelor de verificare a nivelului de limbă 

arabă; 

- Nu trebuie să fi trecut mai mult de 3 ani de la data absolvirii. 

 

 

 


