الدراسة في ألمانيا

المقدمة :

/https://kiron.university

هناك عدة خيارات للمتابعة الدراسية ,حتى لو لم يتم العتراف بك كلجئ بعد  ,وحتى لو

وفي الموقع التالي يمكنك أن تحصل على عروض دورات على النترنت والتي تعتبر

لم تستطع احضار أوراقك الدراسية والشهادات الرسمية من بلدك .

مجانية وتحصل من خللها على شهادات رسمية .

هذا البروشور يساعدك في الجابة عن السئلة المهمة يقدم لك

https://integration.oncampus.de/?lang=en

المعلومات المفصلة مترجمة باللغة العربية والتي يمكن أن تجدها على النترنت  ,حيث

واذا كنت ترغب في النضمام الى احدى الدورات لتردد في التصال بفريق

أنه من المفيد جدا أن تقوم بالبحث على النترنت عن السئلة الهامة فالكثير من

. oncampus team

المعلومات يمكن أن تجدها على النترنت حول الدراسة في ألمانيا .

: In german

للمزيد من المعلومات حول الدراسة في ألمانيا :

•
•

Gründungsmanagement/ Entrepreneurship
Maschinenelemente 1

) www.bamf.de ( Bundesamt für Migration und Fluchtlinge

•

/https://www.study-in.de

Allgemeine Volkswirtschaftslehre

•

) DAAD in CO-operation with Bundesaministerum aür Bildung

Fertigungstechnik

•

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

•

Einführung in das Projektmanagement

( und Forschung, all information in english available
/http://www.hochschulkompass.de

/http://www.internationale-studierende.de
الجامعات المفتوحة :
أول هذه الجامعات تقدم دراسة عالية المستوى على النترنت على سبيل المثال
) ( e.g in cooperation with yale university
تبدأ بالدراسة على النترنت لمدة عامين وبعد النتهاء والنجاح يمكنك أن تنتقل إلى أكثر
من  15جامعة حول ألمانيا والتي تقدم المحاضرات على النترنت ول تحتاج إلى شهادات
أو أوراق رسمية لتحديد مستوى اللغة لمزيد من المعلومات أنظر الى الموقع :

•

Betriebswirtschaftslehre

•

Qualitätsmanagement

•

Einführung in die Wirtschaftsinformatik

•

Grundlagen der Elektrotechnik

•

Innovation Management

: In English
•

Management and Leadership

•

E-Busness Managemen

إذا كنت تبحث عن طريقة أخرى لحضور الدورات إتصل بالطلب وأعضاء هيئة

وهناك مركز خدمة للطلب الدوليين في برلين  ,لذالك في بعض الحيان سوف يطلب منك

التدريس في الجامعة للسؤال عن المكانية للدخول " كضيف مستمع " .

أن ترسل بيناتك الى هذا النظام وبعد ذالك سوف يرسل الى الجامعة القبول الجامعي

ضيف مستمع :

الخاص بك .

كضيف مستمع يمكنك أن تحصل على عروض دورات علمية التي تقدمها

اذا كنت تملك مشاكل سياسية ول تستطيع احضار أوراقك الرسمية من

الكليات  .في بعض الجامعات عدد المحاضرات التي يمكن أن تختارها متوسط

بلدك ول تملك شهادات رسمية في هذه الحالة سوف تقوم الجامعة باجراء اختبار تحديد

ومختلف  .وفي أغلب االجامعات يمكن أن تحصل على شهادة حضور بعد إتمام الدورة

مستوى لتحديد مستواك التعليمي وحقك في الحصول على التعليم العالي ولكن الهم دائما

,بالضافة الى أنك ل تعتبر كالطالب الرسمي في الجامعة .

أن تقدم شهادة اتقان اللغة اللماني .

كضيف مستمع يترتب عليك في بعض الحيان أن تدفع بعض الرسوم ولكنها في الغالب

كيف يمكنك الحصول على البرنامج الصحيح والجامعة المناسبة ؟

تكون مجانية .

هناك أنواع مختلفة من مؤسسات التعليم العالي في ألمانيا  ,والتي تمنحك مؤهلت وظيفة .

مثال  :جامعة بوستدام حيث أنها تملك حالت اضافية للجئين الذين يرغبون في متابعة

الجامعات

من
الدراسة يطلق عليها ) ( Free Moersوتعتبر في هذه الحالة أكثر e

جامعات العلوم التطبيقية college/(Fachhochschulen

مستمع فقط حيث تمتلك بعض النقاط الضافي والتي تكون نقاط ايجابية تخولك للمتابعة

الكليات التقنية

الدراسية في الصفوف اللمانية .

الكليات الموسيقية والفنية

الطالب النظامي

كليات تدريب المعلمين

للحصول على القبول الجامعي كطالب نظامي انت بحاجة الى شهادات رسمية وشهادة

مدارس ادارة العمال

اتقان للغة اللمانية بإستثناء الدراسة باللغة النكليزية و الصفوف الفنية .

حيث هناك أكثر من  17000صنف وبرنامج للتعليم لذالك سوف تستغرق بعض الوقت

غالبا تطلب الجامعات الشهادات والوراق التالية :

للحصول على التخصص الذي يلبي رغبتك التعليمية .

•

شهادة الثانوية العامة مصدقة ومختومة من بلدك .

سوف تجد على الموقع محرك بحث لقاعدة بيانات ضخمة حول البرامج الدراسية و الذي

•

شهادة الدراسة الجامعية أو كشف علمات اذا كنت قد أتممت الدراسية الجامعية

يندرج تحب عنوان لبي رغبتك التعليمية /http://www.study-in.de :

كشف علمات بالمواد الحاصل فيها على نسبة النجاح .

على الموقع سوف تجد عروض حول البرامج العالمية /http://www.daad.de

•

شهادة اتقان اللغة اللمانية .

•

بعض الجامعات تعمل بنظام ) ( uni assiste .e.v

عروض مختلفة باللغة النكليزية http://www.hochschulstart.de

ملحظة :

والمستوى  C1هوة المستوى المطلوب لحصول على قبول في برنامج كلية الطلب الذي

اذا كنت ترغب في دراسة الطب وطب السنان والصيدلة والطب البيطري لن تحصل

يعتبر بمثابة جسر للعبور من الثقافة الكاديمية في بلدك الى الثقافة الكادمية في ألمانيا .

على قبول مباشر من الجامعة .

STUDIENKOLLEG

المقاعد الدراسية في الجامعات الطبية مخصصة على الموقع :

ومن أجل القيام بذالك تقدم دراسة خاصة في جامعات دولية  .المدرسون في هذا البرنامج

http://www.hochschulstart.de

يكونون على درجة عالية المستوى ويملكون الخبرة الكافية لبناء الجسر الخاص بك

تقديم الطلبات:

ويعملون بكفائة عالية كي تستطيع التأقلم مع الجامعات اللمانية .

لتحصل على قبول جامعي كطالب نظامي تحتاج الى وثائق رسمية تثبت مستواك التعليمي

يجب أن تحصل على الموافقة باللغة اللماينة كي تزيد من مهاراتك من خلل برنامج كلية

والدراسي.

الطلب STUDIENKOLLEG

لتحصل على قبول جامعي سيكون من الفضل ان تسأل أحد
الشخاص في الجامعة لتعرف اذا كانت وثائقك الرسمية مقبولة وماهو الجزء المفقود منها
 .بعض الجامعات تقدم فرصة لك لجراء اختبار للتحقق من المستوى التعليمي الخاص بك
لذالك لتتردد في سؤال الستعلمات
أهم الوثائق التي تحتاجها للحصول على قبول جامعي :
•

شهادة الثانوية العامة .

•

الشهادة الجامعية التي حصلت عليها اذا كنت طالب جامعي من قبل .

•

كشف علمات في المواد المقدمة .

وفي النهاية يجب أن تجتاز اختبار اللغة اللمانية الذي يعتبر أعلى مستوى في اللغة
اللمانية . DSH
DSH means Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang
والذي يؤهلك للنخراط بالجامعات اللمانية .

تحديد مستوى في اللغة اللمانية يختلف من جامعة الى أخرى وهوة يعتمد على الجامعة

بعض المستويات التعليمية المقبولة في اللغة اللمانية :

والختصاص والمستوى الذي ستبدأ به أو رغبتك في اكمال دراستك بمستوى عال لذالك

)Test-DaF(German as a Foreign Language

من الفضل مرة أخرى أن تسأل الستعلمات في الجامعة .
شهادات اللغة اللمانية والتي ل تعتبر كافية . B1 B2
والفضل . C1

على القل المستوى الرابع في كل قسم
 Goethe-Zertifikat C2: GDSمعهد جوته .

ملحظة :
من الضروري عند ارسال شهاداتك أن تكون مترجمة اللغة النكليزية أو اللمانية

كيف يتم القبول في نظام uni-assist؟

ومصدقة ومعتمدة رسميا .

الرجاء استخدام التطبيقات على النترنت من خلل الموقع

تفاصيل حول تطبيق الجراءات مع نظام uni-assist e.V

www.uni-assist.de

تطبيقات من جامعة برلين الحرة وجامعة هومبولت وجامعة مارتن لوثر وجامعات أخرى
في ألمانيا المعتمدة رسيما .

الرجاء تذكر ذالك ترسل الوثائق مترجمة وموثقة ومعتمدة

لكن ماهوة بالضبط هذا النظام ؟ عملية جمع المعلومات من الطلب الجانب في

عنوان التطبيق الخاص بك يجب أن يكوم على الشكل التالي

الجامعات اللمانية .

Name-of-University-you-apply-for

جدول المواعيد المختارة :

Geneststraße 5

c/o uni-assist e.V

بالنسبة لنظام البكالوريوس

Berlin 10829

الفصل الشتوي  30:حزيران يونيو والموعد النهائي للتسليم  9تموز يوليو .

المستندات الكاملة الخاصة بك تتضمن :

الفصل الصيفي  15 :كانون الثاني يناير .

شهادة الثانوية العامة من بلدك التي تخولك دخول الجامعة

بالنسبة لدرجة الماجستير

اذا كنت طالب جامعي من قبل فتحتاج الى تقرير حول معدل الدرجات التي حصلت عليها

الفصل الشتوي  30نيسان أبريل

)كشف علمات ( .

بالنسبة للتكنولوجيا الحيوية الصيدلنية  31تشرين الول أوكتوبر

شهادة اللغة اللمانية باستثناء المتقدمين باللغة النكليزية والبرامج الفنية والموسيقية ومن

ولكي تبقى في بر المان اطلع على المعلومات في البرنامج الذي حصلت على الموافقة

الضروري ارسال الوثائق الخاصة بك مترجمة الى اللغة اللمانية او النكليزية ومصدقة

عليه ,

ومعتمدة رسميا .

القبول يمنح فقط اذا أرسلت وثائقك كاملة قبل الموعد النهائي وكانت محققة المتطلبات
الضررورية  ,عليك أن ترسل طلبك قبل  6أسابيع بهذه الطريقة سوف يأحذ النظام لوقت
الكافي لدراسة الوثائق ويرسل لك الرد اذا كانت الوراق غير كاملة .

رسوم الطلب:
الرسوم الجامعية حوالي  75يورو للدراسة الجامعية الولى .
حوالي  15يورو لتطبيقات الجامعية الخرى .

مترجمين معتمدين في برلين :

Schneiders-Sprach-Service

يوجد العديد من مكاتب الترجمة في برلين وتترجم من جميع اللغات الى اللغة اللمانية فقط

www.schneiders-sprach-service.de

عليك البحث على جوجل عن المترجمين المعتمدين في مدينتك .

Straße 52 Nr. 43

يجب أن تنتبه أنه عليك أن تدفع تكاليف الترجمة ماليقل عن ال  50ال  130يورو عن

Berlin 13125

شهادة الثانوية لعامة والفضل أن ترسل مسنداتك على شكل ملف بي دي اف الى مكتب

Ansprechpartnerin: Sabine Schneider

الترجمة وهو سيخبرك عن التكلفة .

Fon: +49 30/47 26 421

عليك النتباه أن مكاتب الترجمة التي تترجم الى اللغة العربية مشغولة جدا هذه اليام

Fax: +49 30/47 17 381

لذالك فإن ترجمة مستنداتك سوف تأخذ بعض الوقت .

kontakt@schneiders-sprach-service.de

في القائمة التالية ستجد معلومات حول بعض مكاتب الترجمة الموصى بها :

Gazmend Rushiti

abc international Übersetzungsbüro oHG

Waitzstr. 16

www.abc-international.net

Berlin-Charlottenburg 10629

Kurfürstendamm 235

Tel.: (030) 922 159 92

Tel.:0 30 -50159085

www.rushiti.com

D -10719 Berlin

E-Mail: berlin@rushiti.com

Fax:0 30 -50159086

التصديق الرسمي للوراق والشهادات الخاصة بك :

info@abc-international.ne

اذا حصلت على المستندات والشهادات الخاصة بك مترجمة سوف تحتاج الى تصديقها
رسميا )النسخ القانوني ( ويمكن أن يتم في المكان الستشاري للمواطنين كدار البلدية .

Übersetzungsbüro Berlin

Bürgerbüru

www.uebersetzernetzwerk.net

ويجب أن تكون من سكان المدينة لتحصل على تصديق رسمي يعني اذا كنت من سكان باد

57706885 / 030

بيلزك لتسطيع تصديق الشهادات من برلين  ,التصديق الرسمي للشهادات بالعادة يكون

berlin@uebersetzernetzwerk.net

مجاني وأحيانا تدفع رسوم رمزية بي ) ( 2 - 5يورو .

مواعيد العمل :

في مدينة ميشن دولف عليك احضار أوراقك الصلية مع النسخة المراد تضديقها وعليك
ان تدفع مبلع  3يورو عن النسخة الواحدة .

: BAD BELZING

)Monday, Wednesday, Saturday: 9:00 -12:00 (am
),Tuesday , Thursday: 9:00 (am) –6:00 (pm

: Michendorf

Tuesday: 9-12 a.m. and 1-6 p.m
Thursday: 9-12 a.m. and 1-4 p.m

)Friday: 9:00 (am) 4:00 (pm

Friday: 9-12 a.m

في مدينة بروك تسطيع تصديق أوراقك الرسمية في Standesamt

كيف يمكن تمويل دراستك الجامعية ؟

: Brück

.Tuesday: 9-12 a.m. and 1-6 p.m
Thursday: 9-12 a.m. and 1-4 p.m

في براندينبورك في ديرهافل لتصديق شهاداتك الرسمية عليك دفع مبلغ  2,5يورو عن
كل ورقة .
: Brandenburg
Monday 9-11:30a.m. and 12:30-3p.m. Tuesday: 9-11:30 a.m. 2-6
.p.m

.Thursday:8-11:30 a.m. and 1-3 p.m
.Friday: 8-12a.m. Every 2ndand 4thSaturday 8-12 a.m

: Beelitz

الدراسة في ألمانيا وماهي التكلفة ؟
اذا كنت تدرس في جامعة عامة حكومية الدراسة بشكل عام مجانية  .لكن عليك في كل
فصل ) مرتين في السنة ( أن ندفع مبلغ معين حوالي  200الى  300يورو وهذا المبلغ
يكون رسوم جامعية لقاء تكت مواصلت  ,هذه البطاقة تمكن الطالب من
الستفادة من المواصلت العامة في المدينة التي يقيم فيها والتي
يدرس فيها  .على سبيل المثال لطالب الجامعي في برلين يحصل
على بطاقة برلين باص والتي تمكنه من الستفادة بالمواصلت ضمن منطقة برلين
عالوسبانات والوبانات والباصات المؤسسات الخاصة تكون الرسوم فيها أعلى يكون
التمويل في بعض الحيان على شكل منيح دراسية التي تقدمها الحكومة للطلب
الموهوبين .
الرجاء البحث في محرك البحث جوجل عن Begabtenförderung
الرجاء النتباه من المصاريف الضافية مثل ترجمة الشهادات ورسوم الحدمات تكاليف

.Monday: 9-12 a.m. and 1-3 p.m

السفر للمقابلت الشخصية دورات اللغة ألخ حيث يمكن أن تصل بين  200و  500يورو

.Tuesday: 9-12 a.m. and 1-6 p.m

اذا حصلت على قبول نظامي كطالب جامعي لن تحصل على معنوات مالية للسكن المعيش.

Thursday: 9-12 a.m. and 1-5 p.m

بالضافة الى تكاليف الغذاء وأيضا التأمين الصحي حوالي  100يورو شهريا حسب

من القروض الطلبية التي يمكن تسددها بعد النتهاء من الدراسة .

شركة التأمين  ,يختلف مصروف الطالب الشهري بحسب المدينة التي يعيش بها ويتراوح

www.bafög.de

بين  600و  1000يورو شهريا هناك أيضا امكانية خفض تكاليف المعيشة للطالب على
سبيل المثال توفير مصاريف السكن و القامة بالسكن الطلبي أو القامة الطلبية  .ولكن

منح دراسية : SCHOLARSHIP

الماكن السكنية الرخيصة في المدن المزدحمة والكبيرة مثل برلين

هناك العديد من المنح الدراسية التي يمكن أن يحصل عليها الطالب وبعض المنح الدراسية

ميونخ وهامبورك فرانكفورت قد تكون في مناطق سيئة سلبية غير

تكون مخصصة للجيئين هناك اثنين من أكثر البرامج نشاط من حيث المنح الدراسية

مريحة للطالب لذالك سيكون فكرة جيدة أن تبحث عن قبول جامعي

الرجاء اسأل الستعلمات في الجامعة لمساعدتك في اختيار البرنامج الصحيح .

في مدن أصغر حيث يكون العيش فيها أسها هناك أيضا أمكانيات عديدة للدعم المالي

)DAAD (Deutscher Akademischer Auslands Dienst

للطلب على شكل منيح دراسية أو صناديق دعم الطلب الجانب أيضا يمكنك أن تطلب

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/de

نظام السكان العام .

ويمكنك ان تأحذ المعلومات من هذا الموقع
http://www.azf2.de

الدعم المالي الخاص بدراستك:

الصناديق الخاصة :
العديد من الجامعات فيها صناديق دعم ومساعدة للطلب الذين بحاجة الى المساعدة المالية

: BAFÖG

اذا لم تستطع الحصول منحة دراسية ستكون فكرة جيدة أن تسأل شؤون الطلب في

يمكن للطلب مطالبة الدولة بتقديم الدعم المالي للدراسة والتدريب

الجامعة عن الستفادة من هذه الصناديق.

المهني اذا كانت الظروف تسمح بذالك وعليك أن تذفع جزء من هذه المنحة التي تقدمها

كيف يمكن ان تجد عمل

لك الدولة بعد النتهاء من الدراسة وفترة التدريب أي عندما تجد عمل مناسب وتكون

حتى مع المنح المالية من الضروري أن تجد عمل لتسهيل أمورك المعيشية وزيادة دخلك

ظروفك مناسبة .

الخاص

ابنتدائا من شهر كانون الثاني  2015يستطيع اللجئون أن يطالبو الدولة بمنحة دراسية

ليسهل عليك التواصل مع صاحب العمل انظر الى الموقع :

بعد انتهاء  15شهر عن وجودهم في ألمانيا .

www.workeer.de

هو منحة المساعدة المالية التي يحصل عليها الطالب تكون نصفها من الحكومة والنصف

هذا الموقع باللغة اللمانية حصرا .

الخر . BAFÖG

: كيف يمكن أن تجد غرفة أو سكن في ألمانية

: مكتب العمل للطلب

في جميع انحاء ألمانيا من الصعب الحصول على سكن رخيص في هذه

Heinzelmännchen” (StudentenwerkBerlin)“

 وفي حال حصلت على قبول جامعي كطالب نظامي في الجامعة بإمكانك ان تحصل. اليام
 وأيضا الحصول على غرفة في السكن الطلبي ليس. على غرفة في السكن الطلبي
. بالمر السهل ولكن يبقى حل أفضل وبتكاليف أقل
: عليك أن تسال في الجامعة عن امكانية الحصول على مكان في
studentenwohneim
 وهذا موقع مخصص للبحثWG وهناك حل أخر أن تأحذ غرفة في السكن المشترك

Hardenbergstraße 34

Berlin/ Charlottenburg-Wilmersdorf _10623
Charlottenburg

PH: 030 -939 39 90 30
heinzelmaennchen@studentenwerk-berlin.de

http://www.studentenwerk-berlin.de
www.career.tu-berlin.de/career

. عن سكن خاص للجئين
www.fluechtlinge-willkommen.de

وهوة متوفر بعدة لغات

: JOBVermittlung
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Friedrichstr. 39, 10969 Berlin, Zimmer N0039-N0041

: في كل ألمانيا
/http://www.fluechtlinge-willkommen.de

Telefon: 030 5555 99 1180
E-Mail: Berlin-Mitte.Jobvermittlung@arbeitsagentur.de

/http://www.wg-gesucht.de

Mo, Di 8-16 Uhr Mi, Fr 8-12 Uhr, Do 8-18 Uhr

: منازل طلبية في برلين

Other Job-Service-Websites

http://www.studentenwerk-berlin.de/wohnen/freie_plaetze.html
http://house-of-nations.de/cms/index.php

http://www.studentenwerk-potsdam.de/wohnheime.htm

/http://www.berliner-jobmarkt.de
www.studentjob.de/nebenjob
www.jobsuma.de

www.connecticum.de/Jobboerse
www.jobber.de

www.jobstudent.de

: Agencies وكالت
Fine + Mine

Prenzlauer Allee 52, 10405 Berlin

,Erste Mitwohnzentrale

;Tel. (030) 235 51 20, Mo-Fr 9-20 Uhr, Sa 10-18 Uhr

Sybelstraße 53, 10629 Berlin

www.fineandmine.de
Home Company

Bundesallee 39-40a, 10717 Berlin

Tel.: (030) 324 3031

Mo-Fr 9-19 Uhr und Sa 10-15 Uhr
www.mitwohn.com

Tel.: (030) 19 445, Mo-Do 9-18 Uhr, Fr 9-17 Uhr, Sa 10-

City-Wohnen

13 Uhr www.HomeCompany.de

,Linienstr. 111, 10115 Berlin

Tel.: (030) 1 94 30 oder 375929-0; Mo-Fr 10-18 Uhr

,Wohnwitz

www.city-wohnen.de

Tel. (030) 861 82 22; Mo-Fr 10-18 Uhr

Coming Home

Holsteinische Str. 55, 10717 Berlin

www.wohnwitz.com

Freiraum Wohnagentur
Wiener Straße 14, 10999 Berlin

Victoria-Luise-Platz 7, 10777 Berlin

Tel.: (030) 21 79 80-0, Mo-Fr 10-18 Uhr

www.coming-home.org

Tel. (030) 6 18 20 08, Mo-Fr 10-19 Uhr und Sa 10-14

Crocodilian

.Uhr

Schröderstr. 8, 10115 Berlin

www.freiraum-berlin.com

Tel.: (030) 61203458, Mo-Fr 10-18 Uhr
www.crocodilian.de

الجامعات :

ضيف مستمع :

جامعة مارتن لوثر : MARTIN LUTHER UNIVERSITÄT

كيف يمكن أن تحصل على قبول كضيف مستمع في هذه الجامعة ؟

HALLE/WITTENBERG

يجب عليك أن ترسل مستنداتك ألى وزارة التعليم والتدريس  .وعندما تحصل على قبول

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

كضيف مستمع ستحصل على رقم يؤهلك للدخول في الصف الذي سجلت به .

Universitätsplatz 10

المستندات متاحة علة شكل ملف ب د ف على العنوان التالي :

06108Halle

http://www.fluechtlinge.uni-halle.de/gasthoererschaft

www.uni-halle.de

أي من الصفوف تستطيح اللتحاق بها :
كضيف مستمع تستطيع اللتحاق بكل الصفوف  .باستثناء الطب وعلم النفس و الصفوف

الكليات :
•

الكلية الدينية .

اللمانية  .القبول كضيف مستمع يتيح لك التدريب في أي مادة تختارها عليك فقط الحصول

•

كلية الحقوق والقتصاد وادارة العمال .

لة المواففة .

•

كلية الطب .

•

كلية الفلسفة  ) 1علم الجتماع  ,العلوم الثقافية ( .

كم تكلفة ذالك ؟

•

كلية الفلسفة  ) 2العلوم التربوية ( .

انها مجانية للجئين .

•

كلية العلوم الطببعية  ) 1الكيمياء الحيوية التكنولوجيا الحيوية البيولوجيا الصيدلة

( .
•

كلية العلوم الطبيعية  ) 2الكيمياء  ,الفيزياء  ,الرياضيات ( .

•

كلية العلوم الطبيعية  ) 3الزراعة  ,الجيلوجيا  ,علوم الحاسب ( .

•

مركز العلوم الهندسية .

الدراسة النظامية :
كيف يمكن القبول ؟
عليك ارسال مستنداتك الى إلى  uni-assistالتكلفة )
/http://www.uni-assist.de
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يجب مستنداتك وأوراقك الرسيمية أن تتضمن :

ماذا يحصل لو لم تستطع احضار شهاداتك الرسمية الى المانية ؟

•

شهادة التعليم الثانوي والتي حصلت عليها من دراستك في بلدك .

اذا لم تستطع احضار شهاداتك الرسمية على سبيل المثال لسباب سياسية او أمنية ,

•

الشهادات الرسمية التي حصلت عليها من الجامعة التي درست بها اذا كنت

جامعة مارتن لوثر تقدم لك الفرصة لتحديد مستواك التعليمي ومهاراتك التعليمية  ,من خلل

درست من قبل  .أو كشف علمات بالمواد التي حصلت بها على نسبة النجاح .

اجراء اختبار لك  .لكن دائما عليك أن تحصل على شهادة اللغة اللمانية .

•

شهادات اللغة اللماني .
حتى تحصل على قبول في برنامج الطلب : studenkolleg

في النهاية  500ساعة في تعلم اللغة اللمانية . ( level B1/ B2 ) ,

ماذا يكلف هذا ؟
الدراسة مجانية لكن عليك أن تدفع مبلغ ) 180يورو ( عن الفصل الواحد وهذا لقاء

حتى تحصل على شهادة اللغى اللمانية  DSHتحتاج الى  800ساعة على القل في

تكت مواصلت شهري تقدمه لك الجامعة يخولك من استخدام كافة وسائط النقل في المدينة

الدروس اللمانية .

التي تقيم فيها .

ليتم قبولك مباشرة تحتاج الى واحدة من الشهادات التالية :
شهادة اتقان اللغة اللمانية DSH

التصال :

) Test-DaF (German as a Foreign Languageالمستوى الرابع من

Contact Auditing Guests: Ms Ilona Wallus

كل دورة .
Goethe-Zertifikat C2: GDS

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz –2nd
level

Phone: 0345/55-21325

E-Mail: ilona.wallus@verwaltung.uni-halle.de

Barfüßerstr. 17, 2nd Floor

Contact Regular studies : Ms Andrea Schreiter

لمزيد من المعلومات حمل التطبيق :

Phone: 0345 –55 2 15 19

http://www.fluechtlinge.uni-halle.de/2904259_2904436

Löwengebäude (Hauptgebäude), ground floor

E-Mail: andrea.schreiter@verwaltung.uni-halle.de
opening hours: Mon-Thu 10.00-16.00, Fri 10.00-13.00

جامعة بوتسدام :

UNIVERSITY OF POTSDAM

Dezernat für Studienangelegenheiten
Am Neuen Palais 10, Haus 8

Potsdam 14469

www.uni-potsdam.de

potsdam.de/studium/studienangebot/englischsprachig.htm

Anglophone Modernities in Literature and Culture

Cognitive Systems: Language, Learning and Reasoning

European Master in Clinical Linguistics (EMCL) | Master

Polymer Science | Master

Master of Public Management (MPM) | Master

)(weiterbildend

| National and International Administration and Policy

الكليات :
●

كلية العلوم  :الكيمياء الحيوية  ,البيولوجيا  ,علوم الطبيعة الكيميائية  ,الرض

Master/Ph.D

وعلم الطبيعة  ,الجغرافية  ,علوم الكومبيوتر  ,الرياضيات  ,الفيزياء وعلوم الفلك
.
●

Fast-Track Master/Ph.D. Programs

كلية القتصاد وعلم الجنماع  :ادارة اعمال  ,علوم سياسية  ,علوم الدارة  ,علم

International

النفس والقتصاد .

Master/Ph.D. Program for Experimental

●

كلية الحقوق والمحاماه .

Clinical Linguistics (IECL) | Master/Ph.D

●

كلية الفنون  :اليهودية  ,والدراسات الدينية  ,الفلسفة  ,التاريخ  ,التاريخ  ,اللغات

International Master/Ph.D. Program Clinical Exercise

الكلسيكية  ,دراسة اللمانية  ,النكليزية  ,الدراسة المريكية 1و الدراسة

Science (CES) | Master/Ph.D

الرومانية  ,الفنون والموسيقا.
●

جامعة العلوم النسانية  :العلوم التربوية الرياضة والعلوم الصحية اللغويات

ضيف مستمع :

وعلم النفس .

كيف تصبح ضيف مستمع ؟

الشهادات المطلوبة باللغة النكليزية للبرامج النكليزية :

الجامعة في بوتسدام تقدم عروض لغة للجئين من المستوى . A1-A2

تحتاج الى شهادة التوفل  ,لمزيد من المعلومات :

وتكون بالعادة مجانية من فضلك لمزيد من المعلومات اتصل ب:

http://www.uni-

info@pangea-projekt.de

لتصبح ضيف مستمع الرجاء منك التصال ب :”STUDIENBÜRO“ :

الوراق المطلوب ارسالها :

Universität Potsdam

•

)Universitätskomplex III (Campus Griebnitzsee

شهادة التعليم الثانوي والتي حصلت عليها من دراستك في بلدك .

•

الشهادات الرسمية التي حصلت عليها من الجامعة التي درست بها اذا كنت

August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam
Haus 6, Räume 0.04–0.08

Telefon: 0331 / 977-3688
Fax: 0331 / 977-3437

E-mail: studbuero-jura@uni-potsdam.de
ضمن جامعة بوتسدام هناك هناك عروض متنوعة من الصفوف التعليمية للطلب .
Please contact Frau Bismark
أي الصفوف تستطيع اللتحاق بها :
هناك فرصة لللتحاق بصفوف متنوعة عليك ان تأخذ المعلومات من :
.STUDIENBÜRO
ماذا يكلف هذا ؟

درست من قبل  .أو كشف علمات بالمواد التي حصلت بها لعى نسبة النجاح .
•

شهادات اللغة اللماني .

•

حتى تحصل على قبول في برنامج الطلب : studenkolleg

•

في النهاية  500ساعة في تعلم اللغة اللمانية . ( level B1/ B2 ) ,

حتى تحصل على شهادة اللغى اللمانية  DSHتحتاج الى  800ساعة على القل في
الدروس اللمانية .
ليتم قبولك مباشرة تحتاج الى واحدة من الشهادات التالية :
شهادة اتقان اللغة اللمانية DSH
) Test-DaF (German as a Foreign Languageالمستوى الرابع من
كل دورة .
Goethe-Zertifikat C2: GDS

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz –2nd

هذا مجاني للطلب الجئين .

level

طالب نظامي :

ماذا يحصل لو لم تحصل على أي شهادة في اللغة ؟

كيف تأخذ قبول ؟
عليك ارسال اوراقك ومعلوماتك uni-assist
http://www.uni-assist.de

وهذا يكلف حوالي  75يورو .

بإمكانك أن تأخذ دورة خاصة باللغة اللمانية تؤهلك لمتحان ال . DSH
في جامعة بوتسدام  ,أو تأخذ هذه الشهادة بالطريقة الصحيحة .

جامعة بوتسدام سوف ترسلك الى دورة خاصة لتحصل على هذه الشهادة وتقوم بامتحان

ماذا يكلف هذا ؟

معتمد يؤهلك للحصول على شهادة ال . DSH

الرسوم الفصلية متضمنة التكت الشهري ) برلين  ,براندنبورج ( حوالي € 272,81

تستطيع أن تأخذ هذه الدورة وتتقدم للمتحان النهائي اذا كنت فقط :

التصال :

تملك قبول جامعي عبر نظام . uni-assist e.V

لتقديم المشورة وقبول الطلبات الدولية والحصول على درجة العتراف :

ل تملك المستوى الضروري المطلوب في اللغة اللمانية .

Dr. Birgit Bismark

أن تملك كحد أدنى المستوى B2

أو اختبار  dafوكحد أدنى  12نقطة في هذا الختبار .
اذا اجتزت الختبار بمستوى جيد جدا سوف تكون مؤهل لتدخل دورة مكثفة وتأخذ
الشهادة اللغوية المطلوبة بفصل دراسي واحد فقط .
See http://www.uni-potsdam.de/welcomecenter

Am Neuen Palais, House 08, Room 0.20

.E-mail: birgit.bismark@uni-potsdam.de

Phone: + 49 331 977-1676
Fax: + 49 331 977-1798
Personal Office Hours

.Mo: 10:00 a.m. -12:00 p.m
.Tue: 10:00 a.m. -12:00 p.m. and 1:00 p.m. -5:00 p.m

ماذا لو لم تستطع احضار شهاداتك الرسمية الى ألماينا ؟
الجئين الذين يملكون القامة ويتكلمون اللغة الللمانية كحد ادني . B1
ولكن ليملكون الشهادات الرسمية المطلوبة لديهم القدرة للنضمام لبرنامج :
“”Integration durch Studium –IdSUP
خلل عام كامل يمكن الدراسة واجراء الختبار بدراستك السابقة ,
ويكون لديك الوقت لتنظيم اوراقك واحضار الجزء المفقود منها  .وتعامل في هذا العام
معاملة الطالب النظامي ويقدم لك كرت المواصلت الفصلي وتكون مضطر لدفع الرسوم
الفصلية الواجبة عليك .
هذا البرنامج يبدأ في الفصل الول من اوكتوبر لعام . 2016
).Please contact Dr. Birgit Bismark (see contact below

.Th: 10:00 a.m. -12:00 p.m
Phone Hours
.Mo: 1:00 p.m. -3:00 p.m

.Th: 1:00 p.m. -3:00 p.m
اذا كنت جاد في الحصول على برنامج خاص لمراجعة دراستك من خلل برامج مثل
) . ( studienkolleg
الرجاء التصال ب :
/http://www.uni-potsdam.de/zessko/studieneingangsphase

Personal Office Hours

by appointmen
:More on

http://www.uni-potsdam.de/studium/en/advising-and-services

Zessko -Studieneingangsphase

Am Neuen Palais 10
Potsdam 14469

Tel.: +49 331 977-4730
Fax: +49 331 977-4741

E-Mail: petra.hoffmann@uni-potsdam.de

Language Courses
Sabine Reinicke

Phone: + 49 331 977-1724

Martin Müller
Phone: + 49 331 977-1867

Fax: + 49 331 977-4283

E-mail: kursinfo(at)uni-potsdam.de

Am NeuenPalais, House 09, Room 0.18

جامعة برلين الحرة FREIE UNIVERSITÄT BERLIN :

البكالوريوس والماجستير التي تدرس بالنكليزية :

Kaiserswerther Str. 16/18

دورات هذه البرامج تدرس باللغة النكليزية

Berlin 14195

هذه البرامج تدرس باللغة النكليزية ول تحتاج الى شهادات للغة اللمانية  .لكن من فضلك
ملحظة  :حتى تحصل على قبول في هذه البرامج تحتاج الى شهادة التوفل أو ما يعادلها

www.fu-berlin.de

من المستويات في اللغة النلكيزية .
•

الكيمياء الحيوية ) ماستر علوم ( Biochemistry (Master of

)Science

الكليات :
•

العلوم الحيوية ) ملستر علوم ( Bioinformatics (Master of

)Science

•

قسم البيولوجيا  ,الكيمياء  ,والصيدلة .

•

قسم علوم الرض .

•

•

قسم التربية وعلم النفس .

•

•

قسم التاريخ والدراسات الثقافية .

الكيمياء ) ماستر علوم ( )Chemistry (Master of Science

الصين أوربا خاص ) Master of Business . ( MBM
Marketing

•

قسم الحقوق .

•

)East European Studies Online (Master of Arts

•

قسم الرياضيات وعلوم الكمبيوتر .

•

الدراسة النكليزية مكتبات ثقافة لغة ) ماستر فن ( English Studies:

•

قسم الفلسفة والعلوم النسانية .

)Literature, Language, Culture (Master of Arts

•

قسم الفيزياء .

•

علوم الرض والطبيعة ) ماستر علوم ( .

•

قسم السياسة وعلوم الجتماع .

•

ادارة العمال أوربية وعالمية European and International .

•

قسم الطب البيطري .

•

مدرسة القتصاد وإدارة العمال .

•

المدرسة الطبية  ,جامعة الطب في برلين .

Business Competition and Regulatory
•

القانون ) ماستر في الدراسات القانونية ( Law (Master of Business

)Law
•

التصالت والصحافة والعلم ) ماستر فن ( Global Communication

)and International Journalism (Master of Arts

: ضيف مستمع
كيف تصبح ضيف مستمع ؟
قبل أن تحضر أية محاضرة عليك التسجيل ب
( GasthörerCard Programm office )

. Weiterbildungszentrum of the Freie Universität في
عندها سوف تحصل على بطاقة جامعية تحتاج إليها للدخول الى الجامعة وتستفيد منها في
. بعض الحسومات على المراكز والدور الثقافية والترفيهية في برلين
: للتصال والحصول على المعلومات
Freie Universität Berlin
Weiterbildungszentrum
GasthörerCard-Programm
Otto-von-Simson-Str. 13
Berlin 14195
Servicezeiten: Mo + Do 10.00 –12.30 und 14.00 –16.30 Uhr
Phone.: (030) 838 51424 und 838 51476
Fax: (030) 838 458 356 und 838 451414
E-Mail: gasthoerercard@fu-berlin.de
www.fu-berlin.de/gasthoerercard

Global History (Master of Arts) ( التاريخ ) ماستر فن

Health and Society: International Gender . الصحة والمجتمع

•
•

Studies Berlin (Master of Science in Public Health)

Intellectual Encounters of the Islamicate World(Master of

•

Arts)

International Animal Health (MTADM) الصحة الحيوانية

•

International Health (Master of ( الصحة العالمية ) ماستر علوم

•

International Relations Online (Master ofArts) علقات عامة

•

Mathematics (Master of Science) رياضيات

•

Science)

Medical Neurosciences (Master of Science)علوم طبية

Molecular Medicine (Master of Science) الطب النووي

•
•

North American Studies (Master of Arts) الدرسات شمال امريكا

•

Physics (Master of Science) فيزياء

•

Polymer Science (Master of Science) علوم البلمرة

•

International Animal Health: Veterinary الصحة الحيوانية العالمية

•

Public

Health (MVPH)

Social, Cognitive and Affective Neuroscience (Master of

•

Science)

GasthörerCard Programm أي الصفوف تستطيع اللتحاق بها ؟

Sociology -European Societies (Master of Arts)

•

هذا البرنامج ينشر عدد من المحاضرات المفنوحة للضيوف المستمعين في بداية كل فصل

Visual and Media Anthropology (Master of Arts)

•

 بالضافة الى ذالك هذا البرنامج ينشر دورات خاصة. دراسي حسب برامجه الكلسيكية
. للضيوف المستمعين بالتصميم والفن والتاريخ والموسيقا والدب في الجامعة

www.fu-berlin.de/en/studium/studienangebot/english/index.html

ماذا يكلف هذا ؟

ويكون لديك بعض الوقت لتحسين مهاراتك باللغة اللمانية .

هذا مجانا للجئين .
ماهي اللوراق التي لم تستطع احضارها إلى ألمانيا ؟
طالب نظامي :
كيف تحصل علة قبول جامعي كطالب نظامي ؟
في البداية عليك ارسال بيانات واوراقك عبر نظام uni-assist 

اذا لم تستطع احضار أوراقك وشهاداتك الدراسية لسباب سياسية على بيل المثال  ,فإن
ألمانيا تقدم لك الفرصة لجراء اختبار لثبات مهاراتك التعليمية  .على أي حال قبل اي
شيئ عليك اثبات مهاراتك باللغة اللمانية .

وهذا يكلف حوالي  75يورو  ,حيث جامعة برلين الحرة تقبل الطلبات حصرا عبر هذا
النظام  .الوراق الرسمية الخاصة بك يجب أن تتضمن :

ماذا يكلف هذا ؟
 296,57يورو متضمنة التكت الشهري

•

شهادة التعليم الثانوي من بلدك .

الرسوم الفصلية لعام  16-2015حوالي

•

الشهادات الجامعية أو كشف علمات بالمواد المقدمة والحاصل فيها على نسبة

الفصلي الذي يمكنك من استخدام كافة المواصلت في برلين .

النجاح .
•

شهادات معرفتك باللغة اللمانية .

جامعة برلين الحرة تطلب الشهادات التالية باللغة اللمانية :

التصال :

المستوى الثالث في كل جزء من دورة TestDaF

Students Service Centre

اتمام بنجاح دورة ال B2
DSH 1

اثبات مهارات اللغة اللملنية يجب أن يثبت على مستوى أعلى
المستوى الرابع من اختبار . DAF
لتطلب اختبارات باللغة اللمانية لطلب التبالدل على سبيل المثال البرامج التي تدرس
باللغة النكليزية برامج الماستر وبعض برامج الدكتوراه.
واذا لم تستطع تقديم أي من المستويات المطلوبة تقد لك دعوة للتقدم لختبار الدي إتش

Iltisstr. 4
Berlin 14195
Telefon:(030) 838 -70000
E-Mail:info-service@fu-berlin.de
;.Opening Hours:Mo.-Thur. 9 a.m.-5 p.m
Fr. 9 a.m. –3 p.m

جامعة هومبولدت برلين HUMBOLDT UNIVERSITÄT BERLIN

الدورات والتسجيل وحالة الطلب الضيوف مكاتب الجامعة مفتوحة لجميع اللجئين
للجابة عن السئلة وبدون موعد مسبق .

Unter den Linden 6
Berlin 10099

Telefon +49 30 2093 -0

من ال  13من أكتوبر حتى  15ديسمبر من عام  2015بين الساعة ال  1وال  3ظهرا
في مركز خدمات الطلب Student service center (SSC) .

Telefax +49 30 2093 -2770

https://www.hu-berlin.de
الجامعات :
•

كلية الفنون والعلوم النسانية 1

مواعيد أخرى :
•

 : 17,11,2015اهل باللجئين

•

 : 24,11,2015أهل بللجئين

•

كلية الفنون والعلوم النسانية 2

•

 : 01,12,2015أهل بللجئين

•

كلية التجارة والقتصاد وادارة العمال .

•

 : 08,12,2015أهل بللجئين

•

كلية الحقوق .

•

•

كلية علوم الحياة .

•

كلية الرياضيات والعلوم الطبيعية .

أي الصفوف تستطيع اللتحاق بها ؟

•

كلية اللهوت Faculty of Theology .

كضيف مستمع تستطيع اللتحاق بالصف الذي تريد لكن الصف فقط لخمس طلب .

ضيف مستمع :

 : 15,12,2015أهل بللجئين

ماذا يكلف هذا ؟
هذا مجانا للجئين .

كيف تصبح ضيف مستمع :
في هذا الفصل الشتوي جامعة هومبولدت في برلين دعت اللجئين
الى حضور محاضرة كطلب ضيوف  .للجابة عن جميع التساؤلت في الجامعة حول

طالب نظامي :

جميع هذه المتطلبات سيتم دعوتك للجلوس على مقاعد الختبار لختبار القدرات الكادمية
لديك في برلين في جامعة هومبلت ولتقبل شهادات اللغة اللمانية التحضيرية .

كيف تحصل على قبول كطالب نظامي ؟

ملحظة يرجى ملحظة أنه قد تطلب منك متطلبات لغوية مختلفة اذا كنت تقدم على دراسة

في البداية عليك ارسال بيانات واوراقك عبر نظام uni-assist 

الماجستير ويمكن الحصول على المعلومات من :

وهذا يكلف حوالي  75يورو  ,حيث جامعة هومبولدت في برلين تقبل الطلبات حصرا
عبر هذا النظام Www.uni-assist.de .

http://www.hu-berlin.de/studium/beratung/angebot/ma-en

الوراق الرسمية الخاصة بك يجب أن تتضمن :
ماذا لو لم تستطع احضار أوراقك الرسمية الى ألمانيا ؟
•

شهادة التعليم الثانوي من بلدك .

•

الشهادات الجامعية أو كشف علمات بالمواد المقدمة و الحاصل فيها على نسبة

اذا لم تستطع احضار أوراقك الرسمية من بلدك لسباب سياسية على سبيل المثال ,

النجاح .

بإمكانك متابعة دراستك في ألمانيا  .فإن الجامعة تقدم لك الفرصة للجلوس على مقاعد

شهادات معرفتك باللغة اللمانية .

الختبار لقييم مستواك التعليمي والنضمام الى الصف الذي تريده من خلل النجاح في هذا

•

الختبار  .على أيه حال الولوية والضرورة للشهادات اللغوية المطلوبة في اللغة اللمانية
من ضمن أوراقك الرسمية عليك احضار شهادة اللغة على القل المستوى . C1

فهي تفتح لك المجال للمتابعة الدراسية .

أو أقل مستوى ثلث نقاط في أربع مستويات من امتحان . DaF

ماذا يكلف هذا ؟

ولمزيد من المعلومات www.testdaf.de :

الرسوم الفصلية لعام  297,87 : 2015/16يورو تتضمن

يجب أن تدل شهادات اللغة المقدمة لديك على أن التدريب اللغوي الحاصل عليه سوف
يؤهلك لختبار ال . DSH
أو أنك ستقدم هذا الختبار في وقت لحق في مدة اقصاها ثلثة أشهر .
لذالك تجديد شهاداتك شرط اساسي للحصول على قبول في . Studienkolleg
عليك أن تقدم دليل النجاح في بي  2والشتراك في دورة ال سي  , 1اذا قمت بتلبية

تكت فصلي لكافة مناطق برلين . ABC

للتصال :

جامعة برلين التقنية :
TU -TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN

Erstberatung für internationale Studienbewerberinnen und

Straße des 17. Juni 135

-bewerber

Berlin 10623

Kersten Grabowski

Telefon: +49 (0)30 314-0

Unter den Linden 6, Raum 2257

Fax: +49 (0)30 314-23222

Zwischengeschoss, über dem SSC 1

E-Mail: erstberatung-auslaender@hu-berlin.de

www.tu-berlin.de

Phone: +49 30 20 93-46 724

الكليات :

.Opening Hours: Monday: 1-3 p.m
Tuesday: 10 a.m.-1p.m. and 2

4p.m. Wednesday: 1-4 p.m

كلية  1العلوم النسانية  :العلوم التربوية  ,التصالت والمعلوماتية  ,اللمانية كلغة أجنبية
 ,التاريخ والثقافة في العلوم والتقنيات  ,العلوم الفنية
كلية  2الرياضيات والعلوم الطبيعية :
كيمياء رياضيات فيزياء .
كلية  3العلوم التطبيقية  :علوم المواد التكنولوجيا الحيوية  ,تكنولوجيا صناعة البيرة
والمشروبات  ,التكنولوجيا الغذائية  ,تكنولوجيا الطاقة المتجددة تكنولوجيا الحمياية البيئية .

كلية  3الهندسة الكهربائية وعلوم الكومبيوتر  :الهندسة الكهربائية  ,علوم الكمبيوتر ,

برلين تقدم الفرصة لللتحاق بالبرامج التدريبية  ,وكمتدرب في الجامعة التقنية تستطيع

هندسة الكمبيوتر  ,ادارة العمال المعلوماتية  ,تكنولجيا الصوتيات  ,أنظمة المعلومات ,

اللتحاق بالصفوف وتقديم المتحان .

علم البتكارات التكنولوجية والتصالت .

التدريب في الجامعة التقنية في برلين مجاني وسوف تحصل على شهادة في النهاية .

الكلية  5هندسة الميكانيكية وانظمة المواصلت والسفريات :

أغلب المحاضرات تكون باللغة اللمانية  ,لكن هناك أيضا بعض المحاضرات باللغة

هندسة الميكانيكية  ,الهندسة الصناعية  ,التكنولوجيا الحيوية ,

النكليزية  .لكن عليك أن تكون حاصل على مستوى لغوي معين باللغة اللمانية أو

عمليات تخطيط النقل  ,هندسة المركبات  ,الهندسة المعميارية  ,والهندسة البحرية صناعة

النكليزية لتستطيع حضور المحاضرات .

الطائرات والملحة الفضائية  ,علوم الهندسة  ,علوم الهندسة الحاسوبية  ,العوامل البشرية

اذا كنت ترغب في أخذ جزء تعليمي في جامعة برلين التقنية  ,الرجاء التصال بشؤن

.

الطلب الرشاد الطلبي العام

) Allgemeine Studienberatung, contact

. ( below

الكلية  6التخطيط  ,البناء  ,البيئة :

بمساعدتهم تستطيع اختيار البرنامج الصحيح والوقات الدراسية الطويلة والقصيرة المتاحة

الهندسة المعمارية  ,هندسة البناء ) المدنية (  ,الجيولوجيا  ,النخطيط العمراني ,وعلم

لك في جامعة برلين التقنية .

البيئة والتخطيط البيئي .
في النهاية سوف يقدمون لك الخطوة الداسية الصحيحية التي تحتاج اليها في خطتك
الكلية  7القتصاد والدارة :

الدراسية .

هندسة ادارة العمال  ,القتصاد  ,الدارة  ,ادارة الشبكات الصناعية  ,ادارة البتكار ,
والقتصاد السياسي .
ضيف مستمع :
برامج خاصة في : TU
هل كنت تدرس في بلدك ؟ هل درست في بلدك ؟ لهذه السباب
برامج الطلب الضيوف هي طريقك في الجامعة التقنية في برلين  .الجامعة التقنية في

لتحتاج الى أخذ موعد مسبق فقط عليك الحضور في أوقات الدوام الرسمية .

General Student Counseling
H 70, Main building

Straße des 17. Juni 145

Berlin 10623

Opening Hours
Mon, Thu, Fri 9:30-12:30

Tue 14-18, Thu 14-16h
Telfonservice Express

Mon-Thu 9-17; Fr 9-14

وأوراقك وشهاداتك الرسمية الضرورية يجب أن تتضمن :
•

شهادة لتعليم الثانوية الحاصل عليها من بلدك .

•

اذا كنت تدرس بالجامعة سوف تحتاج الى الشهادات الحاصل عليها وكشف
علمات بالمواد المقدمة و الحاصل لفيها على نسبة المجاح من بلدك .

•

دليل معرفة باللغة اللمانية .

على
لتقبل في برنامج الطلب  STUDIENKOLLEGعليك أن تكون حاصل e
القل على شهادة ال . B2

www.studienkolleg.tu-

0049-030-3142-29999

berlin.de/menue/studienkolleg/parameter/en

ماذا يكلف هذا ؟

ماذا لو لم تستطع إحضار شهاداتك ومستنداتك الى ألمانيا ؟

هذا مجانا للجئين .
طالب نظامي :

اذا لم تستطع احضار شهاداتك الرسمية لسباب سياسية على سبيل المثال الجامعة تقدم لك
الفرصة للجلوس على مقاعد الختبار لتحديد مستواك التعليمي  ,لكن يجب أن تكون حاصل
على اثبات بمعرفة اللغة اللمانية .

كيف تحصل على قبول ؟
عليك ارسال مستنداتك الرسمية وشهاداتك عبر نظام uni-assist e.V :

وذالك يكلف  75يورو www.uni-assist.de
لمزيد من المعلومان انظر الى الصفحة رقم . 2

الجامعة التقنية في برلين تقبل المستندات والشهدات وطلبات التسجيل حصرا عبر هذا
النظام .

ماذا يكلف هذا ؟
للعام الدراسي  295,57 : 2015/16يورو متضمنة التكت الفصلي الذس تخصل عليه
من الجامعة وتستفيد منه في المواصلت في منطقة برلين ) . ( arifbereich ABC

المدرسة العالية للتقانة والقتصاد

: للتصال

HTW HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT
Studienkolleg
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Treskowallee 8

Kathrin Rosenbach, Room EB 519

D-10318 Berlin

Straße des 17. Juni 145

Telefon: +49 30 5019 -0 (Zentrale)

Phone: +49 (0)30 314 72720

Fax: +49 30 50901 -34 (Zentrale)

/http://www-en.htw-berlin.de
: القسام

Berlin 10623

contact@studienkolleg.tu-berlin.de

https://www.facebook.com/Studienkolleg.TUBerlin

:Opening Hours

Mon,Wed,Fri 10 -12 am

Tue 2 -3.45 pm

Thu no opening hours
Recognition Office

.  الطاقة والمعلومات,  علوم الهندسة: القسم الول

•

Peter Marock, Room H 42

.  التقانة والحياة,  علوم الهندسة: القسم الثاني

•

Straße des 17. Juni 145

.  القتصاد والقانون: القسم الثالث

•

. التصالت والقتصاد,  علوم الكومبيوت: القسم الرابع

•

.  التصميم والثقافة: القسم الخامس

•

Berlin 10623

phone: +49-30-314-24692

peter.marock@tu-berlin.de

:Opening Hours

Tuesday9.30-12.30 | 14-16 h
Thursday9.30-12.30 h

ضيف مستمع :
عليك ارسال مستنداتك الرسمية وشهاداتك عبر نظام uni-assist e.V :

كيف تصبح ضيف مستمع ؟

وذالك يكلف  75يورو www.uni-assist.de

الطلب المستمعين هم الذين لم يلتحقوا بأي جامعة ألمانية والذين يرودون التدريب في

•

شهادة لتعليم الثانوية الحاصل عليها من بلدك .

احدى دورات هذه الجامعة  .مثل هذه الطلب لتحتوج الى شروط لدخول الجامعة ولكن

•

اذا كنت تدرس بالجامعة سوف تحتاج الى الشهادات الحاصل عليها وكشف
علمات بالمواد المقدمة و الحاصل لفيها على نسبة المجاح من بلدك .

ل يسمح لهم بتقديم المتحان النهائي .
•

دليل معرفة باللغة اللمانية .

سوف تجد كافة المعلومات المتاحة من الموقع التالي :

الثبات اللغوي يجب أن يكون موجود قبل ارسال بيانات حتى تحصل على قبول يجب أن

http://www-en.htw-berlin.de/applications/special-cases/auditing-

تكون حاصل على :

students-and-students-from-other-institutions/admission-as-anauditing-student

C1 for the application

DSH-2for matriculation

ماذا يكلف هذا ؟

على المتقدمين الناجحين في تأمين قبول لجامعة  HTWبرلين تقديم
دليل يوضح إمكانياتهم في اللغة اللمانية  ،عن طريق شهادة في
الفصل الدراسي س ١أبريل في بدايةالفصل الدراسي الصيفي ١ ،أكتوبر
في بداية الفصل الدراسي الشتوي ( شهادة . DSH
إن لم تستطع احضار تلك الشهادة لن يسمح لك بالنضمام الى
الدراسة .

تختلف حسب عدد الساعات السبوعية في الصف الذي تريد اللتحاق به وحسب المادة
التي تريد دراستها .
وتكون بين  51يورو ) . 153 ( 8H ) ( 2h
طالب نظامي :
كيف تحصل على قبول ؟
انظر الى الموقع لتالي
http://www-en.htw-berlin.de/applications/international-

application

إمتحان اللغة اللمانية للقبول الجامعي :
إمتحان اللماني كلغة أجنبية س (TestDaFمع هذه النتائج سمن غير قسام
أخرى( :تستضيف  ٤/٤/٤/٤لكل الدراسات القتصادية TestDaF ،
 ٣/٤/٤/٤لكل الدراسات التقنية  .أي نتائج أخرى لن تقبل .

قسم اللغة اللمانية في إمتحان التقييم

التصال :

شهادة اللغة اللمانية لوزارة التعليم و الثقافة -المستوى الثاني

nternational Office

إمتحان لثبات الطلقة في اللغة اللمانية س(PNDS

MichaelBödow

الديبلوم اللماني الكبير لمعهد جتا س (GDSأو الديبلوم اللماني الصغير
) (KDSأو )Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP

Ph: 49 30 5019-3366

على المتقدمين إلى الدرس التحضيري بلجامعة س(STUDIEKOLLEG
تقديم إثبات إجادة اللغة اللمانية في شكل شهادة . B2
انظر الى الرابط :
See: http://www-en.htw-berlin.de/applications/internationalapplication/the-university-preparatory-course

ماذا لو لم تستطع احضار أوراقك الى ألمانيا ؟
لتوجد معلومات .
ماذا يكلف هذا ؟
الرسوم الفصلية للعام الدراسي  16-2015هي  , 289,87 :متضمنة
تكت المواصلت الفصلي الذي تستفيد منه في مناطق برلين . ABS

Michael.Boedow@HTW-Berlin.de

جامعة العلوم التطبيقية )(FACHHOCHSCHULEN

ضيف مستمع :
كيف تصبح ضيف مستمع ؟

FACHHOCHSCHULE BRANDENBURG

هناك القليل من الجراءات الزمة أفضل طريقة لمعرفة المزيد عن حضور الدروس

Magdeburger Str. 50

كضيف مستمع هي عن طريق محادثة الشخص المسؤال معلومات التصال اسفل الصفحة

Brandenburg an der Havel 14770
www.fh-brandenburg.de

ما هي الدروس التي يمكن حضورها ؟

الكليات :
•

.

كلية العلوم التطبيقية في براندنبورج تريد أن تجد حل مناسبا لك  ,إعتمادا على دراستك
كلية علوم الكومبيوتر والعلم  :وسائل العلم الرقمية  ,حوسبة الشبكات ,
والهاتف النقال  ,المن والمعلومات الجنائية .

•

كلية القتصاد و إدارة العمال .

•

كلية الهنتدسة  :علوم الهندسة  ,بناء اللت  ,هندسة صناعية وادارة .

تستطيع أيضا العثور علة معلومات من خلل الموقع التالي :
http://www.fh-brandenburg.de/1000.html
ملحظة هذا النص قديم بعض الشيئ ولكنه مفيد كمقدمة .

وإهتماماتك ومستواك باللغة اللمانية  ,وسوف تقدم لك الدراسة المناسبة .
ماهي التكاليف ؟
تقدم مجانا للجئين .
كيف تحصل على قبول جامعي كطالب نظامي ؟
عليك ارسال نسخة عن شهاداتك متضمنة :
•

شهادة الثانوية العامة والتي تؤهلك لدراسة في وطنك .

•

اذا كنت طالب جامعي من قبل الشهادات الحاصل عليها وكشف علمات بالمواد
الحاصل فيها على نسبة النجاح .

•

اثبات معرفة باللغة اللملنية .

الرجاء النتباه في شهر مارس  2016سبدأ دورة باللغة اللمانية للمستوى  C1لكن

عليك أن تكون حاصل على . B2

www.fh-brandenburg.de/deutschplus.html

ماذا لو لم تستطع احضار مستنداتك وشهاداتك الرسمية الى ألمانيا ؟
في حال إضاعة مستنداتك كلية براندبورج تقترح مثل حوار خاص مع استاذ لتقييم
مستواك الجامعي .

ماذا يكلف ذالك ؟
الرسوم الفصلية للعام الدراسي  16-2015 :حوالي

 219,40يورو متضمنة

التكت الفصلي للطلب والذي يمكنهم باستخدام المواصلت في كافة مناطق برلين
وبرانبورك .

التصال

Heike Wolff
Akademisches Auslandsamt/International Office
Magdeburger Str. 50, D-14770 Brandenburg
Tel.: 0049 (0)3381-355 104
Fax: 0049 (0)3381-355 199
E-mail: wolffh@fh-brandenburg.de
www.fh-brandenburg.de

كلية بوتسدام FACHHOCHSCHULE POTSDAM

هذد الجامعة تقبل فقط الطلبات المقدمة عن طريق هذا النظام ) المعلومات في الصفحة ( 2

Postfach 60 06 08

 ,ويجب عليك ارسال مستنداتك بالموعد المحدد .

Potsdam 14406
www.fh-potsdam.de

الكيات :

عليك ارسال نسخة عن شهاداتك متضمنة :
•

شهادة الثانوية العامة والتي تؤهلك لدراسة في وطنك .

•

اذا كنت طالب جامعي من قبل الشهادات الحاصل عليها وكشف علمات بالمواد
الحاصل فيها على نسبة النجاح .

•

اثبات معرفة باللغة اللمانية DSH , TESTDAF .

•

الهندسة المعمارية والتنمية الحضارية .

•

هندسة معمارية تنمية حضارية ترميم .

•

تصميم  :تصميم داخلي  ,تصميم التصالت  ,تصميم صناعي  ,علوم الوسائل

ماذا لو لم تستطع احضار أوراقك وشهاداتك ؟

الوربية الصناعية .

جامعة بوتسدام لم تجيب على هذا السؤال .

•

تكنولوجيا العلومات  :ادارة الرشفة إدارة المكتبة  ,المعلومات والوثيق  ,علوم
المعلومات .

•

العمل الجتماعي  ,علوم التربية .

ماهي تكلفة الدراسة ؟
الرسوم الفصلية حوالي  268,40يورو متضمنة التكت الفصلي لبرلين وبراندبورك .
التصال

ضيف مستمع
ليس هناك معلومات .

Ellen Gersdorf, Abteilung Studienangelegenheiten
Phone +49 331 580-2093
E-Mail: studan@fh-potsdam.de
Haus / Raum: HG/016

كيف يمكنك الحصول على قبول جامعي ؟

Sprechzeiten: dienstags und donnerstags, 09:00 –12:00
Uhr und 13:00 –15:30 Uhr sowie nach Vereinbarung

طالب نظامي
عليك تقديم الطلب من خلل www.uni-assist.de :

وذالك يكلف حوال  75يورو .

كلية الموسيقا الفن والعلم Music, Art and Film Colleges
الدروس في الموسيقا الفن والمسرح لتنحصر على الطلق  ,فهذا العتقاد ل ينطبق
على هذه الدراسات  .هنا التركيز يكون في امكانياتك البداعية  ,اذا في اي حال يتوجب
عليك التحدث مع الشخص المسؤل .
بعض الكليات الفن والموسيقا توفر عليك تقديم الطلب عن طريق النترنت كخطوة اولى .

جامعة بابيلسبيرج كونراد

FILM UNIVERSITY BABELSBERG KONRAD
WOLFF

تستغرق بضع دقائق فقط والدروس التحضيرية مجانا للجئين .
المهتمين بذالك عليهم التواصل بمكتب العلقات الدولية في ) المعلومات بأدنى الصفحة (
وستكون بصحبة مساعد شخصي  ,الذي سيخضر الدروس سيحصل بنهاية الدورة على
شهادة حضور .
الدروس التحضيرية هي كلتي :
الساسيات في السينما وتاريخ العلم .
Herr Prof. Dr. Michael Wedel/Frau Anna Luise Kiss
course is partly in English

التأليف المسرحي في الشخصيات الخيالية .

Marlene-Dietrich-Allee 11

Frau Christine Lang
Basic Media Technology
Herr Prof. Ingo Kock

Phone: +49(0)331.6202-0
Fax: +49(0)331.6202-549
Mail: info@filmuniversitaet.de

المسرحيات والتدريب على الفلم الموسيقية .
Herr Prof. Armin Pommeranz

www.filmuniversitaet.de

التاريخ والتحليل في الشخصيات الكرتونية .

D-14482 Potsdam

عروض خاصة للجئين

Frau Prof. Christina Schindler

هذه الجامعة تقدم عروض خاصة للجئين الحضور في الجامعة كضيف مستمع ) تدروس

التصال

تحضيرية (  ,في فصل الشتاء للعام الدراسي . 2016-2015

Lena Thies
T: +49(0)331.6202-511
auslandsamt@filmuniversitaet.de

هذه الجامعة تتبع طرق متعددة في الفنون والتكنولوجيا والتدريس الكاديمي والبحث
العلمي في الدراسات الفنية والسنمائية  .والوصول الى الجامعة سهل من محطة القطار

كلية هانس إيسلر للموسيقى برلين

أطبع الملف ووقعه وأرسله بالبريد ) الرجاء اختيار العنوان التالي للتحويلت بالبنوك

HOCHSCHULE FÜR MUSIK HANNS EISLER
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin

الدولية ( .

)Charlottenstraße 55 (Hauptgebäude

Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin

Berlin Deutschland 10117
Fon: +49 (0)30 688 305 –700
Fax: +49 (0)30 688 305 –701

ServiceEinheit Studienangelegenheiten
Charlottenstraße 55

Berlin 10117

http://www.hfm-berlin.de

يتوجب عليك ارسال ملفك الى الجامعة قبل الموعد النهائي لتسليم الملفات .

القسام :
القسم أ  :الصوت  ,موسيقى المسرح  ,التوجيه .
قسم ب  :الوتار  ,القيتار  ,الجيتار .
قسم س  :أله النفخ  ,الطبلة  ,التوجيه  ,العادة .
قسم د  :بيانو  ,كتابة ألحان  ,الدراسات النظرية .

الرجاء ايضا ارسال هذه الورافق في ملفك :
•

السيرة الذاتية .

•

نسخ عن كل الشهادت الضرورية  ) .مترجمة الى النكليزية أو اللمانية ( .

•

ان دعت الضرورة نسختان عن الشهادة الضرورية مترحمة .

•

ان أردت تغيير مكان داستك  :كشف العلمات  ,شهادة التسجيل الحالية  ,أو
الشهادة السابقة في الجامعة السابقة  ,من الممكن اعفائك من بعض المواد في

قائمة للمراجعات

المتحان التأهيلي بنياتا على تأهيلتك السابقة .

معلومات عن الدروس المتاحة والختبارات
/http://www.hfm-berlin.de/en/studies/courses-offered

•

ماجستير  :شهادة الدبلوم مع كشف علمات .

مواعيد التسجيل وأوقات المتحانات التأهيلية

•

امتحان صف الماجستير  :شهادة الماجستير مع كشف العلمات ) مترجمة

http://www.hfm-berlin.de/en/studies/course-organization/deadlines/and-dates

•

اثبات دفع تكاليف الطالب .

التطبيقات من

•

برنامج الختبار )وفقا لمتطلبات المتحان التأهيلي (

http://www.hfm-berlin.de/en/studies/application

ومصدقة ( .

•

•
•
•

•

•
•
•

لبرامج الدبلوما  :شهادة لغة بمستوى  B 2.2في تقويم
الوروبي للغة سإن لم تمتلك شهادة  ، B 2.2سوف يتوجب
عليك حضور دروس لغة إجبارية في ( HfM
جميع دروس أل ماجيستير /إمتحانات الكونسيرت :رسالة
لتوضيح الدافع من تقدمك لهذا التخصص و ما تريد إدراكه .
دبلوم الصوتيات فقط  :تقييم صوتي
دبلوم  /ماجيستير تأليف  /تأليف تاريخي و حديث /موسيقى
وترية و إلكترونية :عدة كتابة شخصية في شكل نوتات
موسيقية سوإن متاح تسجيل بالفيديو أو الصوت أيضا (
ماجيستير موسيقى الحجرة:على جميع أعضاء الفرقة تسليم
إستمارة معبأة  ،على الفرقة أعضاء تقديم إثبات العزف معا
خلل ما ليقل عن عام .
إمتحان الكونسيرت لتوجيه الوركسترا /ماجيستير قيادة
الكورال  :قائمة فيديوهات مسجلة و الشغال
ماجيستير تأليف  /تأليف تاريخي و حديث /توجيه  :ملف خاص
بأعمالك .
هنالك دفعة إجبارية للمتحان التأهيلي س ٣٠يورو (  ،العنوان
المخصص لتحويل المبلغ:

المستفيد Hochschule für Musik :
البنك Postbank Berlin :
IBAN: DE77100100100581403101
BIC: PBNKDEFF

سبب التحويل  ,إسم الطالب  ,تاريخ الميلد  ,المادة المختارة
للدراسة .

للتحويل من خارج ألمانيا قد تحتاج الى :
Bank Code: 100 100 10
Account No.: 581 403 101
SWIFT/BIC: PBNKDEFF
Postbank Berlin
Hallesches Ufer 60

Berlin 10963
)Bank charges OUR ruling (sender pays costs

التصال
مكتب عالمي :
Maren Brinkhues de Valencia | Judith Linow

شؤون الدراسة  /قائمة شؤون الطلب  /قسم ادارة التدريس /
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
Hanns Eisler School of Music Berlin
Charlottenstraße 55,10117 Berlin, Germany
Fon: +49 (0) 30 688 305 -830/-739
Fax: +49 (0) 30 699 305 -730
Opening Hours:Tuesday 09:00 –11:00 a.m. and 12:00 –15:30 p.m

كلية الفنون فاينسي ببرلين WEISSENSEE KUNSTHOCHSCHULE
BERLIN
Bühringstraße 2013086 Berlin
Telefon: +49 30 47705-0
Telefax: +49 30 47705-290
www.kh-berlin.de

أي الصفوف يمكن النتساب إليها ؟
عادتن كل الصفوف يمكن حضوره كضيف مستمع .
ما هي التكلفة ؟
ليست هنالك تكاليف للجئين .

القسام

طالب نظامي :
عليك النجاح في إختبار الداء الفني  ،وعرض ملف أعمالك )بورتفوليو ( .سوف تحتاج أيضا إلى

•

التصميم الصناعي .

•

تصميم الزياء .

•

تصميم القمشة .

•

التواصل النظري .

ماذا إن لم أستطيع إحضار أوراقي معي إلى ألمانيا؟

•

الرسم .

في حل أضاعت أوراقك ،كلية فايسينسيي للفنون تقترح لقاء خاص مع بروفسور  ،أو إمتحان أخر

•

تجهيز مسرح وتصميم ازياء .

لتحديد مناسبتك للدراسة .

•

العلج بالفن .

•

استراتجيات الفضاء .

•

والنظريات والتاريخ .

•

دورة تمهيدية .

شهادت الثانوية التي تأهل لدراسة الجامعية في بلدك  .الرجاء التواصل مع ليوني أدامز للمزيد من
المعلومات .

ما هي التكاليف ؟
هنالك تكاليف إدارية  ،و لكن في حالة خاصة كلية فايسينسيي للفنون مستعدة لوجود حل لمساعدة
اللجئين الغير قادرين على دفع التذكرة الفصلية .

الرجاء إرسال إستمارة طلب إلى الشخص المسئول ليوني أدامز  .تأكد من وجود توقيع

التصال
Leoni Adams, Leiterin Akademisches Auslandsamt
Raum A1.13 weißensee kunsthochschule berlin
Buehringstrasse 20; 13086 Berlin
mail: international(at)kh-berlin.de

البروفسور المشرف .

phone:+49-30-47705-232

ضيف مستمع
كيف يمكن أن تصبح ضيف مستمع ؟

جامعة الفنون ببرلين UNIVERSITÄT DER KÜNSTE BERLIN

التصال

Einsteinufer 43-53
D-10587 Berlin

Marion Arnold

www.udk-berlin.de

Einsteinufer 43

الكليات
•
•
•
•

Referat für Studienangelegenheiten
Allgemeine Studienberatung
Berlin 10587

الفن التشكيلي  :الرسم  ،النحت  ،التركيب  ،العلم
الحديث  .الداء .
التصميم  :هندسة معمارية  ،تصميم صناعي  ،تصميم أزياء ،
التصال النظري .
الموسيقى  :التوجيه  ،التأليف  ،الدوات الموسيقية  ،دراسات
الموسيقى  ،الغناء .
الداء الفني  :الغناء  /موسيقى المسرح  ،تصميم المسرح ،
تصميم أزياء  ،دراسات المسرح  ،تصميم رقصات .

•
للنضمام الى هذه الجامعة في برلين عليك أن تخوض إمتحان تأهيلي
وابداع ملف أعمالك س برفوليو ( .
هذه الجامعة برلين لزالت تعمل على تكوين أساسيات لقبول
اللجئين  .لذلك من المفضل التواصل مع ماريون أرنولد أو قسم شئون
الطلبة الجانب .
لمزيد من المعلومات
قسم شؤن الطلبة  ,دور التوجيه .

Fon +49 30 3185 2225
E-Mail marion.arnold@intra.udk-berlin.de
International Student Service
Einsteinufer 43-53, EG, Raum 16a

Berlin 10587

Tel. +49 (0)30 3185-2196

E-Mail aaa[at]udk-berlin_de

ساعات العمل
.Monday, Thursday 9.30a.m. -12.30 p.m
Tuesday: 12 -15.00 p.m

Imprint:

Belziger Forum e.V.
Postfach 1221
14806 Bad Belzig
033841-43676
infocafe(at)derwinkel.de
www.derwinkel.de
Abdulwahab Abouhaileh;
Dr. M. Eitel

