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 مؤسسة تدريب متجذرة يف منطقة جميلة

 يجب اكتشافها. هذه هي جامعة بادوفا.

 الدليل هو أداة فعالة إلرشادك وإعطائك

القدرة عىل تجربة أفضل لخربتك.
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عميد جامعة بادوفا
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قبل الوصول
طلب تأشيرة 

ا أو مواطًنة من دولة خارج االتحاد األوروبي،  إذا كنت مواطًن

فإن الوثيقة األولى التي تحتاجها للدخول إلى إيطاليا هي 

التأشيرة أو اإلذن بعبور الحدود. للتقديم على التأشيرة، يجب 

عليك االتصال بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية اإليطالية 

في بلدك، وتقديم جواز سفرك. في غضون 8 أيام عمل من 

وصولك إلى إيطاليا ستحتاج إلى تقديم طلب للحصول على 

تصريح إقامة.

من أجل التسجيل في الجامعة، فإن التأشيرة التي تحتاجها 

هي التأشيرة ألسباب دراسية، للحصول عليها والتي يجب أن 



تكون قد اجتازت اختبار القبول لدورة دراسية؛ فقط 

أولئك الذين لديهم هذه التأشيرة سيكونون قادرين 

على متابعة التسجيل في الجامعة. يرجى إبالغ قطاع 

الدكتوراه في الوقت المناسب إذا واجهت صعوبات في 

إصدار التأشيرة أو إذا تم تأجيل موعد وصولك. لمزيد 

من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني.

بطاقة قانون المالية 

قانون الضرائب اإليطالي هو رمز أبجدي رقمي، صادر 

عن وكالة إدارة الضرائب، والذي يسمح للسلطات 

اإليطالية بتحديد هوية كل فرد وهو ضروري للوصول 

إلى مختلف الخدمات العامة )بما في ذلك الخدمات 

الصحية( وكذلك إلبرام عقد أو فتح حساب مصرفي في 

ايطاليا.

سيطلب قطاع الدكتوراه رمز ضريبي نيابة عنك 

وسيسلمه إليك بمجرد أن يصبح جاهزًا؛ ومع ذلك، ضع 

في اعتبارك أن العملية قد تستغرق عدة أسابيع.

يعد قانون الضرائب فريًدا وال تنتهي صالحيته: بمجرد 

إصداره، يمكن إعادة استخدامه حتى إذا قررت العودة 

إلى إيطاليا.

http://vistoperitalia.esteri.it/home/en


معادلة التؤهل خارج البالد 

ال يمكنك حضور دورة الدكتوراه إال إذا كان المؤهل 

األكاديمي الذي تم الحصول عليه بالخارج يعادل 

الدرجة اإليطالية المستوى الثاني )درجة الماجستير 

بدورة واحدة ودرجة الماجستير(. لصالحيته، يجب 

أن يكون المؤهل صادرًا عن مؤسسة أكاديمية أجنبية 

ا، وكذلك ضمان القبول في دورة  معترف بها رسميً

الدكتوراه في نظام التعليم في البلد الذي تم الحصول 

عليه فيه )باستثناء االختالفات الجوهرية(.

في حالة إصدار المؤهل في دولة خارج االتحاد 

األوروبي، سيُطلب منك وقت التسجيل إرفاق إعالن 

المقارنة الصادر بواسطة CIMEA )مركز معلومات 

التنقل المعادل األكاديمي( أو ، بداًل من ذلك ، إعالن 

القيمة. إذا كان بدالً من ذلك تم الحصول على مؤهالتك 

في إحدى دول االتحاد األوروبي )أو في إحدى الدول 

المشاركة إلى عملية بولونيا( يمكنك إرفاق ملحق 

الدبلوم.

هنا يمكنك أن تجد المعلومات المتعلقة باإلعالن 

القابلية للمقارنة، في حين أن جميع المعلومات 

المتعلقة بملحق الدبلوم متاحة هنا. لمزيد من 

المعلومات المحددة حول إعالن القيمة، يمكنك زيارة 

ما يلي بدالً من ذلك الصفحة اإللكتونية

https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_en
https://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html


كيف تصل إلى بادوفا 

من مطار البندقية

من المطار، يمكنك الوصول إلى بادوفا من خالل:

• حافلة Busitalia Veneto )كل 30 دقيقة( حتى 

الساعة 10 مساًء

.Venezia-Mestre القطار من محطة سكة حديد •

المطار متصل بمحطة القطار بواسطة ATVO عبر 

حافلة مطار Venice Airport Bus Express، أو عبر 

خط الحافالت الحضرية ACTV )رقم 5(؛

Air Service ،حافالت جماعية •

 )الهاتف 8704425 049 39+، البريد اإللكتروني 

 Minibus أو )reservations@airservicepadova.it

Landomas )الهاتف 8600382 049 39+، البريد 

اإللكتروني landomas@landomas.it( نوصي 

بالحجز قبل 24 ساعة على األقل.

من مطار تريفيزو

يخدم المطار شركات الطيران منخفض التكلفة. 

اتصال تريفيزو بادوفا الخط 101 خارج المدن 

مضمون حتى الساعة 8.30 مسا ًء، ويتم تقديم 

)Mobilità di Marca) MOM الخدمة بالتعاون مع

.Busitalia Venetoو

بدال من ذلك، يمكنك استخدام القطار. يتم ضمان 

المواصالت إلى محطة القطار من مطار تريفيزو عبر 

خطACTT رقم 6.



بالقطار

تقع محطة القطار على بعد 15 دقيقة سيرًا على 

األقدام من وسط المدينة التاريخي. خدمات السكك 

الحديدية مضمونة لمدن البندقية وترياست وفيرونا 

وميالنو وبولونيا وفلورنسا وروما. للجداول الزمنية 

والمعلومات:

Trenitalia )قطارات محلية وعالية السرعة(؛

Italo

اإلقامة 

أثناء إقامتك في بادوفا ، يمكنك العثور على سكن في:

ESU المساكن

يعتمد اإليجار على الدخل والجدارة ونوع السكن. يتم 

ا في الصيف،  ا، تقريبً نشر إشعار تخصيص السكن سنويً

على الصفحة المخصصة لموقع الجامعة. السكن 

الجامعي مفتوح من أكتوبر حتى نهاية يوليو.

هنا يمكنك العثور على مزيد من المعلومات. للحجز 

يمكنك الكتابة إلىaccommodation@esu.pd.it؛ 

سيُطلب منك، باإلضافة إلى بياناتك الشخصية، تقديم 

مواعيد الوصول والمغادرة.

 

الكليات الخاصة

من أجل حجز بعض األماكن للقادمين من الخارج، 

وقعت الجامعة عدة اتفاقيات مع بعض الكليات 

https://www.trenitalia.com
https://www.italotreno.it/it
https://www.esupd.gov.it/en/sassa-service


الخاصة بالبالد

مدينة بادوفا. تقدم كل كلية خدمات مختلفة )مثل 

إقامة نصف إقامة / إقامة كاملة( وتطبق األسعار 

والشروط التي قد تختلف من منشأة إلى أخرى. إذا 

كنت ترغب في االستفادة من هذه الفرصة، يمكنك 

االتصال مباشرة بالكلية التي تهمك. المزيد من 

المعلومات التفصيلية متوفرة على الرابط التالي.

شقق خاصة

إذا كنت تبحث عن سكن خاص فيمكن أن يكون هناك 

مساعدة HousingAnywhere، وهي منصة رائدة 

في إدارة اإلسكان المقصود لجمهور دولي )طالبات، 

دكتوراه، متدربات(.

 من خالل HousingAnywhere، يمكنك حجز مكان 

إقامتك بأمان، والذي يقدمه مالكو القطاع الخاص 

المعتمدون أو أولئك الذين أنهوا إقامتهم، وفي هذه 

الحالة يمكن التعرف على الغرف بسهولة بفضل شارة 

VIP Verified Student. الموجودة في ملف تعريف 

أولئك الذين يغادرون السكن 

للحصول على ملف تعريف UniPd VIP وأولوية 

والوصول إلى قوائم أماكن اإلقامة المتاحة، قم بزيارة 

موقع اإلنترنت.

 vip@housinganywhere.comلمزيد من المعلومات

https://www.unipd.it/en/studying-padova/services/housing
https://housinganywhere.com/Padova--Italy/unipd/sign-up


2

عند وصولك
تصريح اإلقامة 

ا من خارج االتحاد األوروبي، فيجب عليك  إذا كنت مواطًن

التقدم للحصول على تصريح إقامة في غضون 8 أيام عمل من 

وصولك إلى إيطاليا. تقدم جامعة بادوفا خدمة لمساعدتك في 

إكمال اإلجراء.

يمكنك العثور على جميع المعلومات الالزمة على الرابط 

التالي.

لمزيد من المعلومات، يمكن االتصال بـ SAOS )خدمة 

استقبال الضيوف األجانب(.

https://www.unipd.it/en/studying-padova/arriving-and-living/visas-and-immigration/stays-over-90-days


الرعاية الصحية 

يمكنك اختيار شراء تأمين خاص أو التسجيل في 

الخدمة الصحية الوطنية لدينا. يمكنك العثور على 

جميع المعلومات على الرابط التالي.

حساب البنك 

قد يُطلب من طالب الدكتوراه األجانب الحاصلين على 

منحة دراسية فتح حساب مصرفي في إيطاليا.

في هذه الحالة ، يكفي التوجه إلى فرع أي بنك 

بالمستندات التالية:

• بطاقة قانون المالية

• جواز سفر؛

• اإليصال البريدي لطلب التصريح باإلقامة 

• شهادةالتسجيل في جامعة بادوفا.

المعهد الوطني للضمان 

)INPS(االجتماعي

يُطلب من الجامعة دفع اشتراكات الضمان االجتماعي 

المتعلقة بمعظم منح الدكتوراه )بالنسبة للبعض 

يوجد إعفاء(. من أجل المضي قدًما ، يجب أن تكون 

مسجالً مسبًقا في المعهد الوطني للضمان االجتماعي 

(INPS(. التسجيل عبر اإلنترنت ويجب أن يكون لديك 

رمز PIN للوصول إليه.

https://www.unipd.it/ambulatori-salute


نظرًا ألن اإلجراء متاح باللغة اإليطالية فقط، فإننا 

نقترح عليك الذهاب إلى مكتب INPS في بادوفا 

وطلب تسجيل رمزPIN في الحساب المنفصل؛ 

بدالً من ذلك، يمكنك االتصال بموقع الويب 

.PIN وتعبئة نموذج طلبwww.inps.it

بمجرد تقديم الطلب، ستحتاج إلى العودة إلى مكتبنا 

برمز الضريبة ورمز PIN وسنشرع في التسجيل في 

اإلدارة المنفصلة.

رمز INPS PIN - فتح اإلدارة المنفصلة

APERTURA GESTIONE SEPARATA 
Via Delù 3, 35131 Padova

ساعات عمل المكتب للجمهور: من االثنين إلى 

الجمعة، من الساعة 8.30 إلى الساعة 12.30.

اللقائات الترحيبية 

في بداية السنة األولى من الدكتوراه، ستتم دعوتك 

للمشاركة في يوم ترحيب وترحيبي ينظمه قطاع 

الدكتوراه. يتم أيًضا تقديم االجتماعات المخصصة 

ألولئك الذين سجلوا للتو في العديد من دورات 

الدكتوراه.

اعادة توحيد العائلة 

يمكنك العثور على جميع المعلومات الالزمة على 

الرابط التالي.

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do
http://www.inps.it
https://www.unipd.it/en/family-reunification-cohesion
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 عيش أجواءا الجامعة ببادوفا
تصريح اإلقامة 

بموجب القانون، يجب أن يحمل األشخاص القادمون من دول 

خارج االتحاد األوروبي جواز سفر معهم دائًما

وتصريح اإلقامة. في حالة عدم تسليم تصريح اإلقامة إليك 

بعد، تذكر دائًما إحضار إيصال الطلب معك.

من ناحية أخرى، يجب أن يحمل القادمون من دولة عضو في 

االتحاد األوروبي بطاقة هويتهم معهم دائًما.

يُنصح باالحتفاظ بنسخة من جميع المستندات في منزلك 

في حالة فقدان أو سرقة النسخ األصلية.



اكتشف بادوڤا 

مدينة صديقة للطالب، ترحب بادوفا بأكثر من 

58.000 طالب من بين السكان

ما يزيد قليالً عن 210.000 نسمة. تمثل هذه األرقام 

إحدى أقدم المدن الجامعية، حيث تتعايش الحياة 

ا بانسجام مع بُعد المدينة. الكتشاف  الطالبية تقليديً

كل ما تقدمه المدينة، نوصيك بزيارة الرابط التالي.

النقل العام 

تشجع الجامعة المبادرات المختلفة من أجل تحسين 

 APS النقل المستدام داخل المناطق الحضرية تدير

MOBILITÀ حافالت وقطارات المدينة: يمكن شراء 

التذاكر من محالت بيع الصحف وبائعي التبغ، بينما 

بالنسبة للتذاكر الموسمية، من الضروري االتصال 

بمكاتب APS في المنطقة أو استخدام الوضع عبر 

اإلنترنت من خالل موقعها على اإلنترنت.

يمكن حجز وسائل النقل الخاصة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة عبر الهاتف على رقم الهاتف التالي 

.84000055

 Veneto بفضل التعاون بين الجامعة، بلدية بادوفا و

Night bus Busitalia متاحة أيًضا، خدمة حافالت 

ليلية عند الطلب: التطبيق يكفي لحجز الرحلة.

يوجد في بادوفا خياران لمشاركة الدراجة:

• Goodbike Padova؛

https://www.unipd.it/en/discovering-padua


• Mobike )بدون محطة( ؛

استمتع بمسارات الدراجات الممتدة على طول 170 

كم! ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات هنا.

 

الدعم النفسي 

خدمة المساعدة النفسية

نقطة مرجعية لمن قد يواجهون صعوبات نفسية أثناء 

دراستهم )القلق، مشاكل العالقة ، األداء األكاديمي(. 

الخدمة، باإلضافة إلى تقديم المشورة المتخصصة 

للترويج

وضمان دور نشط ومنتج لمجتمع الطالب في سياق 

الجامعة، يقدم دعًما مهًما فيما يتعلق باإلدمان 

)التدخين، الكحول ، المخدرات ، اضطرابات األكل ، 

إلخ(.

يتم تقديم الخدمة من قبل مركز الخدمات السريرية 

.)SCUP( الجامعية النفسية

يمكنك طلب موعد عن طريق الكتابة إلى

.scup@unipd.it

https://www.unipd.it/en/getting-around-padova


أمين المظالم 

أنشأت جامعة بادوفا شخصية أمين المظالم، بهدف 

تقديم المشورة والمساعدة لطالبات الجامعة، وحماية 

حقوقهن ، وضمان حيادية اإلجراءات اإلدارية وصحتها 

وحسن توقيتها.

ومن بين المناصب المختلفة، يتحقق أمين المظالم 

من أن األنشطة اإلدارية والتعليمية

تتم وفًقا للنظام األساسي للجامعة. يستلم عن 

طريق التعيين خالل ساعات عمل المكتب. مزيد من 

المعلومات متوفرة على الرابط التالي.

موارد ودعم الطالب والطالبات ذوي 

اإلعاقة أو صعوبات التعلم 

للحصول على معلومات، يرجى الرجوع إلى إشعار 

اختيار الدكتوراه البحثية وصفحات اإلنترنت المتاحة 

على الرابط التالي.

الهاتف المحمول 

بمجرد وصولك إلى إيطاليا، قد تحتاج إلى شراء 

بطاقة SIM للهاتف المحمول. هناك عدد من شركات 

االتصاالت وخطط الهاتف المتاحة، لذا اختر بعناية 

وتحقق من الشروط واألحكام.

يمكنك أن تقرر شراء:

https://www.unipd.it/difensore-civico
https://www.unipd.it/risorse-supporti-studenti-disabilita-difficolta-apprendimento


• بطاقة SIM قابلة إلعادة الشحن: يجب أن تكون 

ا بقسائم ائتمانية )أعلى(  كذلك يتم إضافتها دوريً

يمكن إجراؤها في متاجر التبغ أو الحانات أو أجهزة 

الصراف اآللي أو عبر اإلنترنت؛

• اشتراك، أو عقد يسمح لك بتحرير نفسك من الحاجة 

إلى زيادة الرصيد الهاتفي، حيث يتم تحميل الرسوم 

الشهرية مباشرة على حسابك الجاري، بتكلفة ثابتة.

 للحصول على بطاقة SIM، ستحتاج إلى:

• وثيقة الهوية أو جواز السفر.

• موطن إيطالي.

• بطاقة قانون المالية.

مطاعم  

ا كبيرًا اعتماًدا على  تختلف تكلفة المعيشة اختالفً

نوع اإلقامة، إذا كنت تشارك اإلقامة مع أشخاص آخرين، 

وبشكل عام، مستوى معيشتك.

على الرابط التالي يمكنك العثور على بعض التقديرات 

لمتوسط تكلفة المعيشة في بادوفا. يمكن لمجتمع 

الطالب وموظفي الجامعة استخدام المطاعم التي 

تديرها ESU أو الشركاء التابعون لها. تقع المطاعم 

بالقرب من مباني الجامعة الرئيسية )أيًضا في مدن 

أخرى(.

يختلف سعر الوجبات )غداء أو عشاء( حسب الوضع 

.)ISEE االقتصادي )ُمقدر وفًقا لـ

https://www.unipd.it/en/studying-padova/funding-and-fees/living-costs
https://www.esupd.gov.it/costs


يُسمح بالدخول إلى المطاعم من خالل إظهار رمز 

االستجابة السريعةQR ، والذي يمكن تنزيله عبر 

اإلنترنت بعد التسجيل في صفحة اإلنترنت مخصصة.

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الجامعة.

شركة إقليمية للحق في الدراسة الجامعية

Via San Francesco 122, 35121 Padova 
dirittoallostudio@esu.pd.it 

اتحادات الطالب  

تتشابك حياة الجامعة مع سلسلة من الجمعيات 

والمؤسسات االجتماعية والثقافية

والرياضة التي تعبر عن اإلرادة والقدرة على االلتقاء 

والتنظيم من جانب الذين يدرسون والموظفون 

والمواطنون بشتى الطرق المرتبطة بالجامعة.

ADI )جمعية طالب الدكتوراه وأطباء البحث في 

ا  ايطالي( هي جمعية غير ربحية ومستقلة سياسيً

تأسست عام 1998، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق 

طالب الدكتوراه والباحثين الشباب. قسمها المحلي -

ADI Padova - باإلضافة إلى تعزيز الإجراءات 

التمثيلية ، فإنها تنظم أيًضا أحداثًا ثقافية واجتماعية 

.)padova@dottorato.it لتواصل(

 INTERNATIONAL STUDENT COUNCIL )مجلس الطالب 

الدولي( هو االتحاد الذي يمثل الطالبات والطالب 

http://صفحة الإنترنت
https://www.unipd.it/en/canteens
mailto:padova%40dottorato.it?subject=


الدوليين في جامعة بادوفا ، ويقدم الدعم في مختلف 

القدرات ويعزز التفاعل االجتماعي والتبادل الثقافي.

)ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN  هي منظمة طالبية 

دولية غير ربحية تقدم فرًصا للتكامل الثقافي والنمو 

.Students Helping Students الشخصي وفًقا لمبدأ

رياضة  

بفضل CUS )المركز الرياضي الجامعي(، تقدم جامعة 

بادوفا العديد من الفرص لممارسة الرياضة )مثل ألعاب 

القوى والرجبي والكرة الطائرة وكرة السلة والتجديف( 

على مستوى المنافسة والهواة، في اثنين من المرافق 

الرياضية الرئيسية في بادوفا. يمكنك المشاركة كل عام 

في Ludi del Bo )بطوالت لمجتمع الطالب وموظفي 

الجامعة(

وفي بطوالت الجامعة الوطنية. تدعم الجامعة 

األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يرغبون في ممارسة 

الرياضة، وتشجيع التخصصات البارالمبية على وجه 

الخصوص. تضمن الجامعة أيًضا سلسلة من المزايا 

المالية للطالب الرياضيين والطالب الرياضيين ذوي 

المزايا الرياضية المحددة.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات هنا.

https://www.unipd.it/en/awards


حاالت الطوارئ

113 بوليس

  112كاربينيري / الشرطة العسكرية

  115 إطفاء

  118 خدمة الطوارئ الطبية للطوارئ

39 + شرطة البلدية 049 8205100    

دروس اللغة  

يتعامل مركز اللغات بالجامعة مع نشر المعرفة 

باللغات الحديثة التي تدرس في الجامعة واإليطالية 

كلغة أجنبية. ينظم المركز الدورات واألنشطة 

التعليمية الفرعية واالستمارات

فحوصات التعلم الذاتي والمعرفة اللغوية بأنواعها 

ومستوياتها المختلفة. يحتوي على مكتبة وسائط 

ا،  يمكن استخدام تراثها الببليوغرافي والوثائقي مجانً

من خالل االتصال بما يلي الرابط التالي.

WI-FI
على غرار ما قامت به العديد من المدن األخرى حول 

WI-FI العالم، فتحت بادوفا سلسلة من النقاط لخدمة 

 المجانية في أجمل المناطق التي يمكن للجمهور 

الوصول إليها. تفاصيل اكثر هنا و هنا.

 

http://cla.unipd.it/en/
https://www.unipd.it/en/studying-padua/services/wi-fi
https://www.unipd.it/en/studying-padua/services/wi-fi


حساب البريد اإللكتروني  

يتم تزويد طالب الدكتوراه وطالب الدكتوراه بحساب 

بريد إلكتروني مؤسسي 

)nome.cognome@studenti.unipd.it)؛

 بعد التسجيل في الجامعة، ستتلقى رسالة بريد 

إلكتروني تحتوي على تعليمات لتفعيل صندوق 

البريد.

مكتبات  

لتطوير خدمات مكتبة منسقة، أنشأت جامعة بادوا 

نظام مكتبات الجامعة، والذي له غرض لتنظيم الموارد 

والخدمات التي تقدمها مكتبات الجامعة المختلفة 

بالمدينة، وتفضيل استخدامها. قائمة المكتبات وطرق 

الوصول متاحة على الرابط التالي.

https://www.unipd.it/en/libraries-0


العطل

في أيام العطل الرسمية، تُغلق جميع المكاتب أمام 

الجمهور وتوقف األنشطة التعليمية. التواريخ الرئيسية 

للجامعة )المواعيد النهائية وااللتزامات والعطالت( 

متوفرة على الرابط التالي.

1 يناير رأس السنة  

6 يناير إستيعاب  

االثنين بعد عيد الفصح إثنين الفصح  

25 أبريل يوم التحرير  

1 مايو عيد العمال   

2 يونيو عيد الجمهورية  

15 أغسطس فيراجوستو/أسونتا 

1 نوفمبر أوغنسانتي  

8 ديسمبر ليماكوالتا  

25 ديسمبر عيد الميالد  

26 ديسمبر إس ستيفانو  

https://www.unipd.it/en/key-academic-dates
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PHD LIFE
منحة دراسية 

ا يتوافق  إذا حصلت على منحة دراسية، فستتلقى مبلًغا سنويً

ا  ا شهريً ا مع € 15.343,28، تدفع على 12 قسطً حاليً

)نظرًا لوجود أنواع مختلفة من المنح الدراسية، قد يختلف 

المبلغ في بعض الحاالت(. تخضع المنحة لخصومات الضمان 

االجتماعي وفًقا للتشريعات الحالية وتستفيد من اإلعفاء 

الضريبي المنصوص عليه في المادة. 4 1984/476 )استثناء 

IRPEF(. تُمنح المنحة فقط ألولئك الذين لديهم دخل سنوي 

خالل دورة الدكتوراه ال يتجاوز مبلغ € 15.343,28 )الدخل 

من العمل العرضي اليحتسب(.



صناديق البحث 

الزمالء والزمالء لديهم ميزانية متاحة من السنة الثانية

من البحث تصل إلى € 3.068,66 قد تخضع أنواع 

معينة من الحقائب ألحكام مختلفة. المصاريف 

المؤهلة هي: نفقات السفر، رسوم المشاركة في 

المؤتمرات والندوات، ونفقات المواد االستهالكية 

)مثل الكواشف الكيميائية، والوسائط السمعية 

البصرية، والنسخ(، وتكاليف النشر، والتكاليف 

المتعلقة بالتدريب المحدد الذي يهدف إلى البحث 

)مثل دورات اللغة(. اطلب من جهة االتصال اإلدارية 

لبرنامج الدكتوراه الخاص بك للحصول على مزيد من 

المعلومات.

زيادة المنحة الدراسية لـفترات في 

الخارج 

في حالة الدراسة / البحث في الخارج لمدة ال تقل عن 

عشرين يوًما، من فاز بمكان بمنحة، يجوز له طلب 

زيادة في مقدار المنحة تعادل %50. قد تخضع أنواع 

معينة من الحقائب ألحكام مختلفة.

اإلجراءات والنماذج متوفرة هنا.

https://www.unipd.it/dottorato/modulistica-dottorati


ايقاف عن العمل 

يُتوقع التعليق في الحاالت التالية:

• المرض أو اإلجازة الوالدية )األمومة( أو الخدمة 

المدنية: أرسل االتصال المتعلق بحالتك إلى مكتبنا 

وإلى برنامج الدكتوراه الخاص بك الذي يشير إلى 

الفترة تعليق وربط القريب التحفيز؛

• أسباب جدية موثقة حسب األصول:

إرسال بريد إلكتروني إلى منسق برنامج الدكتوراه 

الخاص بك يوضح فترة التعليق والسبب؛ سيقرر 

المجلس األكاديمي للدورة ما إذا كان سيقبل طلبك أم 

ال. تتضمن حاالت التعليق التي تستمر ألكثر من 30 

ا للمنحة الدراسية وتأجيل موعد  يوًما انقطاًعا مؤقتً

انتهاء الدورة، وذلك للسماح لك بتعويض الوقت الضائع.

الشهادات 

إذا كنت بحاجة إلى شهادة تصديق تسجيلك في دورة 

دكتوراه أو الحصول على الدرجة، يمكنك إرسال بريد 

إلكتروني إلى phd@unipd.it يوضح نوع الشهادة 

المطلوبة ولغة اإلصدار )اإليطالية أو اإلنجليزية(.

يرجى مالحظة أن لدينا 30 يوًما للرد على طلبك.

بمجرد أن تصبح الشهادة جاهزة، يمكنك استالمها 

ا في مكتبنا أو استالمها عبر البريد اإللكتروني.  شخصيً

في بعض الحاالت، قد يُطلب دفع طابع 

رسوم بقيمة € 16.



اإلشراف المشترك 

تتكون اإلشراف المشترك لألطروحة من تعاون بين 

جامعتين من دولتين مختلفتين تهدف إلى إنشاء دورة 

تدريبية للطالبات والطالب المسجلين في الدكتوراه 

البحثية النشطة في الجامعات الشريكة. يتطلب 

هذا التعاون من طالب الدكتوراه تنفيذ أطروحته في 

الموقعين لفترات متناوبة - ويفضل أن تكون ذات مدة 

معادلة، وفي أي حال، لمدة ال تقل عن ستة أشهر - 

تحت إشراف متحدث واحد أو مقرر واحد لكل موقع. 

تنتهي الدورة التدريبية بامتحان واحد يتم بعده إصدار 

دبلوم )مزدوج أو مشترك( معترف به في كال البلدين.
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جهات اتصال مفيدة

قطاع الدكتوراه في البحث 
via Venezia 15 - 35131 Padova

 هاتف6071 827 049 39+
phd@unipd.it

ساعات عمل المكتب للجمهور:

االثنين 10-13، الثالثاء 10-13 و 16.30-15 

األربعاء 10-13، الخميس 15-10

الجمعة 13-10

SAOS الباب
Palazzo Bo

via 8 febbraio 2 - 35122 Padova

الثالثاء واألربعاء 13-11.30

الثالثاء 16.30-15

الخميس 15-13.30

عن طريق موعد فقط:

االثنين واألربعاء 11.30-10

عبر Skype (saosdesk.unipd) : الخميس 18-17

saos@unipd.it 
  رابط

http://www.unipd.it/en/saos


 ESU
via San Francesco 122

35121 Padova 
  رابط

 INPS
via Delù 3 - 35131 Padova

ساعات عمل المكتب للجمهور:

من االثنين إلى الجمعة 12.30-30
  رابط

 ULSS 6 EUGANEA
via degli Scrovegni 12

35131 Padova

 هاتف8214073 049 39+

ساعات عمل المكتب للجمهور: من االثنين إلى 

الجمعة 12.30-8.30

االثنين والخميس أيضا 16.30-14.30
  رابط

http://www.esupd.gov.it/en/Pagine/Home.aspx
https://www.inps.it/
https://www.aulss6.veneto.it/
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WWW.UNIPD.IT

http://www.unipd.it
http://www.unipd.it

