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مــعـلـومـات مـن اأجــل الـالجـئــيــن

تــقــديــم طــلــبــات الــقــبــول بـ�صــكــل �صــحــيــح: اتــحــاد 
المـ�سـاعــد الـجــامـعــي uni-assist يــقـدم لـك خــدمـة 

مـجـانـيـة، ويتـاأكـد من اأن �ســهـاداتــك واأوراقــك تـــخـولـك 
دخـول الـجـامـعـة مـن حــيــث الـمــبـداأ. وبـهـذا يـكــون فـي 

اإمـكانـك الــتـقـدم اإلـى عـدة جـامـعـات في وقــت واحـد. 
uni-assist.de/fluechtlinge.html 

مــعــة لــجــا ا

 TestAS ارفــع مــن فـــر�ص الــتـــطـــور والـــتـــقـــدم: امـتــحــان
المجاني بالن�سبة لك هو الخطوة الأولى نحو الدرا�سة الجامعية. 

من خـالل هـذا المتـحـان ت�ستـطـيع اإثـبات اإمكـانياتك وقدراتك. 
كـمـا تـحـ�سـل على �سـهادة تـفـيـدك في الـتـقـدم اإلـى الـجـامـعـة 

اأو المـعـهـد الـعـالـي مـبـا�سـرة اأو عـن طـريـق الـمـ�سـاعد الـجـامـعـي 
refugees.testas.de  .uni-assist

ا�صــاأل الــخــبــراء: يــمـكـنــك الـحـ�سـول عـلـى الــمــ�ســورة في 
الـجــامـعــة، وبـا�ســتــخــدام الـوثــيـقــة الـجــامــعــيـة التـي 

تـحــ�سـل عــلــيـهــا هــنــاك، يـمــكــنــك تــقــديــم اأوراقــك اإلى 
 .uni-assist اتـحـاد المـُـ�ساعــد الـجـامـعــي

اأهاًل و�صهاًل في الجامعة الترحيب وال�ست�سارة: 
عـرو�ض التـرحـيـب "Welcome" في الـعـديـد مـن 

الجامعات ترافقك خالل الخطوات الأولى من الدرا�سة. 
هـنـا يـمـكـنـك الـحـ�سـول عـلـى مـعـلـومـات مـفـيـدة. 

study-in.de/refugees/assistance 

اال�صـتعداد للدرا�صة 
الجـامـعـيـة دورات لـغـة 

األمانية ومعلومات تخ�س�سية: 
تـقـدم الـعـديـد مـن الــجــامــعــات 
 "Studienkolleg" وكـلـيــات الـزمـالـة
عـرو�سًا مـتـنوعة من بـرامج النـدماج 

 ."Integra" في الـجـامـعــة
study-in.de/refugees/assistance 

اخــتـبـر مـهــاراتــك الـلــغــويــة يـمـكـنـك عــلــى 
الكـومـبـيـوتـر ال�سـخـ�سي تـحـديد م�ستـواك في الـلـغـة 

الألمانية اأو الإنكـلـيـزية عـبر امتحان تحـديد الم�ستوى 
المجاني onSET. وهو ي�ساعدك اأي�سًا في اختيار الدورات 

refugees.onset.de  .اللغوية المنا�سبة
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