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 برنامج تعليمي تحضيري لالجئين الراغبين في الدراسة بالجامعة الحرة

 

 نبذة عن البرنامج والعروض المتاحة

المتنوعة لمساعدة الالجئين الراغبين في استكمال دراستهم على تعلم اللغة األلمانية  التحضيرية يقدم البرنامج باقة من العروض

البرنامج دورات لغة ألمانية، دورات تحضيرية، المشاركة في  قدمي وزيارة دورات تحضيرية تؤهلهم للدراسة بالجامعة الحرة.

أخرى. تجدون جميع المعلومات عن بقية العروض على ، باإلضافة إلى عروض فعاليات دراسية كطالب زائر، و برنامج الصداقة

. يجب على المشاركين تحمل تكاليف التنقل بدون مقابل ماديالتقديم للبرنامج والمشاركة فيه  صفحاتنا باأللمانية واإلنغليزية.

 والمعيشة الخاصة بهم.

البرنامج هما: فيالعرضان األساسيان   

 direkteمباشر )دخول للجامعة  لمن لديهم مؤهل  1وحتى مستوى سي  1ب دورات اللغة األلمانية بدءاً من مستوى  •

HZB) 

دورات لغة  جل ذلك تقدم الجامعة الحرة أ. من ايلمانأفى  ةياستكمال دراسة جامعو متطلب اساسى لبدء ا ةياجادة اللغة االلمان

وتنقصهم فقط  ممن لديهم شهادة دراسية تؤهلهم للدراسة بشكل مباشر بالجامعات األلمانية ألمانية كعرض أساسي للمشاركين

تبدأ الدورات في آخر شهر أغسطس/آب وتنتهي في شهر يونيو/حزيران من كل عام. بعد االنتهاء من الدورة  الشهادات اللغوية.

اسة النظامية بالجامعة الحرة.، يستطيع المشارك التقديم على الدر1اللغوية والحصول على مستوى سي  

 (indirekte HZB)مباشر  دخول للجامعة غيردورات تحضيرية تؤهل المشاركين ممن لديهم مؤهل  •

الدورات التحضيرية بالجامعة الحرة تهدف الى اعدادكم لغوياً و دراسياً للدراسة الجامعية. لذلك نقدم لكم بدءاً من الفصل الدراسى 

ة متخصصة سواء فى العلوم الطبيعية،العلمية،األدبية أو االقتصادية إلى جانب دورات لغة الشتوي من كل عام دورات تحضيري

لمن ليس لديهم شهادة دراسية تؤهلهم للدراسة مباشرة في ألمانيا. في  فقط. تخصص هذه الدورات 1وسي  2المانية على مستوي ب

بشرط اجتياز االختبارات التأهيلية أوالً.   -نة التحضيرية النهائينهاية هذه الدورات التحضيرية يستطيع المشاركون كتابة اختبار الس

من   Studienkolleg يرجى االنتباه إلى أن الدورات التحضيرية ببرنامجنا تختلف عن دورات السنة التحضيرية للشتودين كوليغ

أعلى بالتقديم أيضاً على الشتودين أو  2حيث محتوى الدورات وصعوبة مستوى اللغة األلمانية. وننصح جميع من لديهم مستوى ب

 كوليغ التابع للجامعة الحرة.

. وفي جميع األحوال يتم هناو هناإذا كنت ال تعلم إذا كان لديك مؤهل دخول للجامعة مباشر أو غير مباشر، يمكنك إيجاد معلومات 

 .uni-assistفحص مؤهل الدخول للجامعة عند تقديمك لبرنامجنا عن طريق 

 ن يمكنه المشاركة في البرنامج؟م

، سواء الحاصلين على صفة اللجوء القانونية أو صفة الحماية الفرعية أو لالجئينهذا البرنامج مخصص بشكل حصري  •

 غيرها مثل حظر الترحيل )الدولدونغ(. 

. البرنامج ال يتحمل تكاليف االنتقال محل السكن إما في والية برلين أو والية براندنبورغشرط اآلخر هو أن يكون تسجيل  •

شاركة في البرنامج ممن واليات أخرى، ويجب على المشاركين الراغبين في نقل محل سكنهم إلى إحدى هاتين الواليتين لل

 جميع التفاصيل البيروقراطية.مسؤولية سكنهم الحالي وتحمل باخطار الجهات الحكومية المختصة في مقر 

 بحد أدنى. 2للمشاركة في دورات اللغة يجب تقديم شهادة لغة في مستوى أ •

 بحد أدنى. 1للمشاركة في الدورات التحضيرية يجب تقديم شهادة لغة في مستوى ب •

أن تكون الشهادات أصلية ومترجمة. في حالة عدم  يجب تقديم جميع الشهادات الدراسية سواء المدرسية أو الجامعية. يجب •

رحلة  أثناءالشهادات  أو بعض في حالة ضياع جميعوجود الشهادات األصلية يمكننا قبول النسخ المصدقة من الشهادات. 

يع تفاصيل الخلفية مليقوم بإرسال نموذج لتعبئته بج uni-assistصعوبة استخراجها، يجب إخطار  في حالة اللجوء أو

 فيما بعد بفحص البيانات وتقرير مصداقيتها.  uni-assistلتعليمية. يقوم ا

 كيف يمكنني التقديم على البرنامج؟

ً شرح اإلنغليزيةو لمانيةاأل، وتجدون على صفحاتنا assist-uniعبر صفحة يتم التقديم لدورات اللغة والدورات التحضيرية حصرياً   ا

 لخطوات التقديم والمستندات المطلوبة. مفصالً 

https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt
https://www.uni-assist.de/tools/check-hochschulzugang/
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 مستندات المطلوبة؟ما هي ال

 (Reisepass und Aufenthaltstitel)نسخة من جواز السفر و مستند اإلقامة  •

 (Wohnanmeldung) في برلين أو براندنبورغ نسخة من تسجيل مقر السكن •

 للدورات التحضيرية( 1لدورات اللغة أو ب 2شهادة اللغة األلمانية )بحد أدنى مستوى أ •

معية )في حالة بدء أو إتمام دراسة جامعية(. يجب أن تكون الشهادات أصلية ومترجمة حتى جميع الشهادات المدرسية والجا •

. يجب تصوير الشهادات األصلية )ملونة( وتحميلها مع بقية المستندات uni-assistيمكن تحديد المؤهل الدراسي من قبل 

 .uni-assistعلى حسابك في موقع 

 

بالبريد، يكفي تحميلها على حسابك. لمعرفة خطوات التقديم يرجى قراءة صفحاتنا  ال يجب ارسال طلب التقديم أو المستندات

beratung@welcome.fu-توجيه أسئلتكم لفريق المشورة الدراسية التابع لبرنامجنا هنا:  ماأللمانية أواإلنغليزية. كما يمكنك

berlin.de . 

قدم فريق المشورة الدراسية ساعات استشارية اسبوعية مفتوحة لمن لديه أسئلة حول عروض البرنامج وكيفية التقديم. تجدون وي 

 هنا.المواعيد والرابط للمشاركة 

ضمن مقعد دراسي تعطي للمشارك صفة الطالب النظامي، وال تركة في هذا البرنامج التحضيري ال أن المشا يرجى االنتباه

عطي أفضلية في القبول. فبعد االنتهاء من الدورات التحضيرية للبرنامج يجب على المشاركين التقديم تبالجامعة الحرة فيما بعد أو 

 . دراستهرغبون في للبرنامج الدراسي الذي ي uni-assistعلى الدراسة النظامية  بشكل طبيعي بارسال طلب تقديم جديد عبر 
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