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الفهرس

 6 هل تريد الدراسة يف أملانيا ؟ - حقا إنها لفكرة حسنة!  
 

8 هكذا تقوم باإلعداد لدراستك وإقامتك يف أملانيا   1 

هكذا تــجـد التخصص الدراسي الذي تريد دراستـه    1.1
10 وجتد جامعتك   

ما هي أنواع اجلامعات املوجودة يف أملانيا؟  
ما هو الفرق بني اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة؟  

ما هي التخصصات الدراسية املتاحة ؟  
التخصصات الدراسية واملناهج الدولية  

كيف أجد التخصص الدراسي املناسب ؟   
أين ميكين احلصول على املعلومات والنصائح؟  

خريطة: اجلامعات يف أملانيا  
  

  20 هذه هي الشروط للحصول على موافقة للدراسة   1. 2
هل سيعرتف بالشهادة املدرسية اليت حصلت عليها وتفيد بإمتام الثانوية   

وتؤهلين  للدراسة؟     
ماذا أفعل إذا كانت شهاديت غري كافية للقبول للدراسة باجلامعة؟              

ما هي املتطلبات؟  
ما هو مستوى اللغة األملانية الذي جيب أن أجيده؟  

 24 1.3    هكذا يتم التمويل  
       ما هي التكاليف اليت سأقوم بتحملها ؟

       كيف استطيع إثبات انه لدى ضمان بتمويل دراسيت؟
        ما هي اإلمكانيات املتاحة يل للحصول على منحة دراسية؟

 31 1.4  هكذا يكون التقدم لاللتحاق بتخصص دراسي 
كيف أتقدم للحصول على مكان لدراسة ختصصات دراسية يسرى   

عليها نظام القبول املشروط املركزي؟                
      كيف أتقدم للحصول على مكان لدراسة ختصصات دراسية أخرى؟

      كم يتكلف طلب االلتحاق للدراسة؟
      كيف يبدو طلب االلتحاق للحصول على مكان للدراسة؟

      ما هي املواعيد اليت جيب مراعاتها ؟
     

36 هكذا تكون قواعد دخول أملانيا واإلقامة بها   1.5
مىت أحتاج إىل تأشرية ؟   

       ما هي التأشرية الصحيحة؟
       ما هي املستندات اليت احتاجها عند تقدمي الطلب للحصول على تأشرية؟                                                                    

       كيف احصل على التصريح باإلقامة Aufenthaltserlaubnis؟       
ما هي حقوق اإلقامة بعد االنتهاء من الدراسة؟  

3الدراسة يف أملانيا
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40 هكذا تبحث عن مكان لسكنك   1.6
كيف أحصل على مكان  يف بيوت سكن الطلبة؟  

        ما هو السكن اخلاص املتاح؟ 

 42 1.7    الفحص األخري: األشياء اليت جيب أن توضع يف حقيبة السفر 

44 هذه هي أوىل اخلطوات يف أملانيا   2

45 هكذا حتصل على املساعدة   2.1
(Akademisches Auslandsamt( احملطة األوىل: مكتب الطالب الوافدين      

      مكاتب شئون الطلبة، هيئات طالبية / جمموعات جامعية دولية
Fachschaft مكاتب شئون الطلبة التابعة لكل ختصص      

49 هكذا تستطيع  إجياد سكن   2.2
       أين أقضى  الليايل األوىل؟

       أين أجد اإلعالنات عن الشقق اخلالية؟

51 2.3   هكذا تستطيع تسجيل نفسك يف جامعتك 

52 2.4   هكذا تستطيع االنتهاء من اإلجراءات الرسمية األوىل 
ماذا على أن افعل لدى مكتب التسجيل بالبلدية؟  
ماذا جيب على أن افعل للحصول على تصريح   

باإلقامة Aufenthaltserlaubnis؟  

54 هكذا تقوم بتنظيم دراستك   2.5
ما هي أنواع احملاضرات Lehrveranstaltungen اليت تقدم؟  

       ما هي اللوائح الدراسية اليت مت بناء املنهج الدراسي عليها ؟  
       ما هي أشكال االمتحانات املوجودة ؟

       كيف أقوم بإعداد جدول الدراسة اخلاص ىب؟

60 هكذا يتحقق لك النجاح يف إقامتك ودراستك يف أملانيا   3

 61 3.1   هكذا تستطيع إقامة عالقات  

          64 هكذا جتمع اخلربات املهنية    3.2
ما هي األعمال اإلضافية  التقليدية اليت يزاوهلا الطلبة؟     

ما مقدار ما يسمح يل به من العمل  
ما الذي جتنيه من التدريب   العملي؟   

      
68 3.3   هكذا تتعلم بطريقة )أفضل( اللغة األملانية  

        ما هو مستوى اللغة األملانية الذي احتاجه؟
        كيف استطيع حتسني معرفيت باللغة األملانية؟

الدراسة يف أملانيا 4
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72 نتمىن لك كل اخلري 

 73 ملحق 
 

 74 بعض األرقام: الطالب من مجيع أحناء العامل ىف أملانيا 

 76 اهليئة األملانية للتبادل العلمي DAAD أهدافها، وظائفها وبراجمها 

عناوين بعض مكاتب اهليئة األملانية للتبادل العلمي داخل أملانيا 
78 وخارجها ومواقع أخرى 

84 فهرس املصطلحات 
 

5دليل عملي للطالب من مجيع أحناء العامل
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السفر والدراسة يف بلد أخر رمبا بلد أجنيب 
يعد دائما حتديا مثريا. وخيشى بال شك أال 
حيدث تغيريا يف ظروف احلياة فقط ولكن 
رمبا  تؤدى أيضا بعض االنطباعات اجلديدة 

إىل رؤية متغرية  لألمور. لذلك فان االنتقال 
للدراسة واملعيشة يف أملانيا )قلب أوروبا( 

سيزودك خبربة واسعة وعميقة.

تنتظرك يف أملانيا إمكانيات متعددة للدراسة 
والبحث.

تتمتع اجلامعات األملانية بسمعة متميزة وتاريخ 
عريق. فالبحث العلمي  والدراسة يعدان من 

الدوافع والبواعث اليت تؤدى إىل التجديد 
والتقدم. واجلامعات احلديثة جمهزة بأحدث 

األجهزة وتقدم للدارس اإلمكانيات املثلى اليت 
تبشر بدراسة ناجحة من مجيع النواحي .

فأنت لست الوحيد الذي عنده فكرة الدراسة 
يف أملانيا.

فهناك حوايل 240000 شابا من أحناء العامل 
يدرسون ويقومون بالبحث العلمي باجلامعات 

األملانية يشكلون
12% من جمموع الطلبة الذين يدرسون يف 

أملانيا. وهذه النسبة هي أعلى نسبة يف العامل. 

وأيضا أنت لست وحيدا خالل طريق سفرك 
إىل أملانيا. فهذا الكتيب يساعدك يف إعدادك 

للسفر وإقامتك للدراسة إعدادا جيدا. هنا 
جتد أيضا اإلجابة على السؤال : إىل من تتوجه 

للحصول على إجابة استفساراتك األخرى. 
ويسر كثري من العاملني مبراكز االستعالمات 

تقدمي املساعدة الالزمة ومعاونتك يف ختطيط 
برناجمك الدراسي.

نتمىن لك التوفيق الدائم والنجاح وقضاء وقتا 
سعيدا ومثمرا يف أملانيا.

من حنن ؟

 (DAAD) اهليئة األملانية للتبادل العلمي
مؤسسة مشرتكة للجامعات ومعاهد التعليم 
العايل األملانية واالحتادات الطالبية. واجبنا 

األساسي هو تشجيع ودعم العالقات اجلامعية 
مع الدول األخرى يف مجيع أحناء العامل وذلك 

عن طريق تبادل الطلبة واخلرجيني والعلماء.

تصدر اهليئة األملانية سلسلة من الكتيبات عن 
الدراسة يف أملانيا جتدون فيها مجيع املعلومات 

عن الدراسة واحلياة يف أملانيا وكذلك على 
موقعنا االلكرتوين www.daad.de . وجييب  

أيضا على أسئلتكم على موقعنا االلكرتوين 
باللغة االجنليزية مستشارنا اخلاص داىن.

هل تريد الدراسة يف أملانيا؟
حقا إنها لفكرة حسنة!

هل ترغب يف الدراسة يف  أملانيا؟ انه خلرب رائع! هذا يسعدنا 
جدا!

الدراسة يف أملانيا 6
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1
هكذا تقوم باإلعداد لدراستك 

وإقامتك يف أملانيا

تتعرف يف هذه الفقرة على 
كيفية التوفيق يف اإلعداد 
والتخطيط لدراستك يف 

أملانيا. نوضح هنا اإلجراءات 
اليت جيب االستعالم عنها 

وإمتامها يف الوطن قبل 
السفر.

إن الدراسة يف اخلارج دائما ما تعد اقتحاما 
لعامل جديد جمهول. وهو ما حيتاج إىل تفكري 

وختطيط وتنظيم. وجتد يف اجلدول الزمين 
اآليت الطريق وكل اخلطوات اليت عليك أن 

ختطوها إىل أملانيا وذلك لكي جتد التفاصيل 
الشاملة اليت حتتاج إليها بسهولة.

جتد يف الصفحات التالية إرشادات عملية 
جلميع النقاط املذكورة يف اجلدول الزمين على 

حدة.

الدراسة يف أملانيا 8
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اخلطة الزمنية

t عام واحد قبل السفر

■ استعلم عن إمكانيات الدراسة واإلقامة يف أملانيا ) انظر من ص10 إىل  
ص18).  

■ استعلم عما إذا كنت مستوفيا جلميع الشروط اخلاصة بالدراسة واإلقامة  
يف أملانيا )انظر من ص 20 إىل ص23 ).  

-هل شهادتك املدرسية معرتف بها؟  
-هل جيب عليك أن جتتاز اختبار لغة؟  

■ استعلم عن كيفية متويل دراستك وإقامتك يف أملانيا )انظر من ص24 إىل  
ص30).  

tنصف عام قبل السفر

■ استقر على التخصص الذي تريد دراسته وىف أي جامعة 
) انظر من ص 10 إىل ص 18).  

■ اتصل مبكتب الطالب الوافدين باجلامعة اليت ترغب الدراسة بها )انظر  
ص 17).  

  
tمن 4 إىل 5 شهور قبل بدء الدراسة 

■ أرسل طلب احلصول على مكان للدراسة
)انظر من ص 31 إىل ص 34(. جيب أن تراعى مواعيد التقدمي!  

tعندما حتصل على املوافقة للدراسة

■ هل تريد أن تسكن يف بيوت الطلبة؟
إذا تقدم اآلن بطلب )انظر   ص 40).  

■ هل حتتاج إىل تأشرية دخول؟ إذا  تقدم اآلن بطلب )انظر من  ص 36  
إىل ص 38).  

■ هل عندك تأمني صحي معرتف به يف أملانيا؟ إذا أحصل على شهادة  
بذلك. جتد معلومات أخرى عن موضوع ألتأمني الصحي يف صفحة 27.  

tمن أسبوع إىل أسبوعني قبل السفر

■ تأكد من حصولك على مجيع األوراق واملستندات املطلوبة 
)انظر ص 42).   

■ رتب أين ستقضى الليايل األوىل )انظر ص49).
■ حدد مواعيد بالربيد االلكرتوين إلمكانية رؤية مكان السكن 

)انظر من ص49 إىل ص 50)  

tهيا ابدأ الرحلة !

9اإلعداد للدراسة واإلقامة
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»ال يتعب إال من لديه حق االختيار« هكذا 
يقول املثل الشعيب األملاين. وهذا املثل يصف 

حالتك متاما - نظرا لكثرة التخصصات 
الدراسية املوجودة أمامك - وهذا مجيل جدا.

يوجد يف أملانيا 370 جامعة حكومية معرتف 
بها، منتشرة يف 170 مكان يف أملانيا. ملعرفة 

هذه األماكن انظر إىل اخلريطة ص 18. وتقدم 
مجيع اجلامعات سويا أكثر من  15000ختصصا 

دراسيا. وعليك أن ختتار بينهم. ولكي ال 
نتعبك عند االختيار فقد وفرنا لك بعض 
املساعدات اليت تعاونك عند اختاذ القرار.

 13500ختصصا دراسيا. وعليك أن ختتار 
بينهم. ولكي ال نتعبك عند االختيار فقد وفرنا 
لك بعض املساعدات اليت تعاونك عند اختاذ 

القرار.

ما هي أنواع اجلامعات املوجودة يف أملانيا؟

يكون العرض أوضح إذا ما قررنا مسبقا بأي 
نوع من اجلامعات نريد أن نلتحق. يوجد يف 

أملانيا ثالثة أنواع من اجلامعات :

■ جامعات،

■ معاهد عليا ختصصية و

■ معاهد عليا للفنون واملوسيقى والسينما.

إذا ما كنت تهتم بالدراسة والبحث العلمي 
فاجلامعات هي أنسب مكان لك. تقدم 

اجلامعات مجيع التخصصات العلمية. وتركز 
على الناحية العلمية بوجه خاص. ولقد 

ختصصت بعض اجلامعات يف مواد معينة 
فمثال هناك جامعات هندسية، جامعات 

لدراسة الطب أو جامعات تربوية. كما ميكنك 
التحضري للحصول على درجة الدكتوراه 

فاجلامعات هي املكان األمثل لذلك.
البحث بالقرص املدمج

جتد يف  القرص املدمج املرفق مع هذا الكتيب 
معلومات عن مجيع التخصصات الدراسية. 

كما يضم أيضا عناوين و صور مجيع اجلامعات 
وكذلك عناوين مكاتب الطالب الوافدين )وهى 

انظر ص 17). املصدر االساسى للمعلومات – 

1.1
هكذا جتد التخصص الدراسي الذي تريد دراسته 

وجتــد جامعتك 

هنا جتد صورة شاملة عن اجلامعات األملانية و مناخها. وهذا 
سيساعدك يف إجياد التخصص الدراسي املناسب لك. 

الدراسة يف أملانيا 10
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املعاهد العليا التخصصية هي احلل 
الصحيح إذا ما كنت تفضل الدراسة ذات 
الطابع العملي التطبيقي. هنا حتصل على 

دراسة علمية متخصصة تعد الطالب لواقع 
احلياة العملية. تشمل الدراسة تدريبا عمليا 

)انظر ص 66و67( و دورات تدريبية.

املعاهد العليا للفنون واملوسيقى والسينما 
هي االختيار املناسب إذا ما كنت تريد دراسة 
مادة الفنون. تقدم هذه املعاهد مواد اإلبداع 

الفين مثل الفن التطبيقي، التصميم الصناعي 
وتصميمات األزياء ، جرا فيك، العزف على 

اآلالت املوسيقية والغناء. 

كما تقوم معاهد عليا خاصة باإلعالم احلديث 
بتأهيل خمرجني، مصورين، مؤلفني وآخرين 

ممن يعملون يف جمال التليفزيون والسينما. ومن 
شروط الدراسة باملعاهد العليا  للفنون والسينما 

واملوسيقى وجود املوهبة الفنية  اليت جيب 
إثباتها عن طريق اجتياز اختبار للقدرات الفنية. 

تسرى شروط قبول خاصة يف هذه املعاهد.

بعض األرقام

يف الفصل الدراسي الشتوي 2009/2008 كان عدد 
الطلبة املسجلني يف ال355 جامعة حكومية 1,97  

مليون طالبا:
■ 1.364.285 طالبا  يف ال109 جامعات

■ 577.348 طالبا يف ال191معهد عال ختصصي و

■ 32.127 طالبا يف ألـ 55 معهد عال للفنون 

واملوسيقى والسينما.

املصدر:مؤمتر رؤساء اجلامعات,
التاريخ: الفصل الدراسي الشتوي 2009/2008

وقع اختياري

»على معهد عال ختصصي ألنين أستطيع 
فورا استخدام ما تعلمته و أستطيع تطويره 

وتنمية املهارات العملية. عالوة على ذلك 
فان املناخ الدراسي يف جامعة صغرية  مثل 
أوفنبورج مريح جدا. فإننا حنصل من مجيع 
األساتذة والعا ملني على مساعدات كثرية 
وهم مستعدون على اإلجابة على أي سؤال 

سواء كان شخصيا أو ختصصيا.«

أجنيال باتريشيامويكا كويروز من كولومبيا 
ودرست يف برنامج ماجستري الطاقة واإلدارة 

جبامعة أوفنبورج.
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ما هو الفرق بني اجلامعات احلكومية 
واجلامعات اخلاصة؟

متول احلكومة غالبية  اجلامعات يف أملانيا. 
و تقوم الكنيسة الربوتستانتية والكاثوليكية 

بتمويل بعض اجلامعات القليلة. عالوة على 
ذلك يوجد اآلن حوايل 100جامعة خاصة 

شهادتها معرتف بها من احلكومة. وعدد كبري 
منها معاهد عليا ختصصية.

وبال شك فان العدد األكرب من الطلبة 
مسجلون باجلامعات احلكومية.حوايل  %5 

فقط من الطلبة مسجلون باجلامعات اخلاصة 
وذلك يرجع يف بعض احلاالت إىل ارتفاع 

املصروفات الدراسية باجلامعات اخلاصة )انظر 
ص 24(. علما بأننا إذا ما قارنا نوعية وجودة 

التدريس فهي يف كلتا اجلامعتني على نفس 
القدرة من اجلودة.

ما هي التخصصات الدراسية املتاحة ؟

كل ختصص دراسي مرتبط باحلصول على 
درجة جامعية معينة. فإذا ما قررت اختيار 

ختصص دراسي معني فعليك يف نفس الوقت 
جبانب اختيار املادة العلمية  اختيار الشهادة 

اجلامعية اليت تريد احلصول عليها. تقدم 
اجلامعات األملانية لكل الرغبات ولكل املراحل 

الدراسية التخصصات اليت تناسبها.

■ ميكنك كطالب مبتدئ البدء يف دراستك 

اجلامعية يف أملانيا)أي »الدراسة األساسية«(.
■ ميكنك يف نطاق دراستك بالوطن الدراسة  

ملدة -  بعض الفرتات الدراسية يف أملانيا   
وذلك جلمع اخلربة واملادة العلمية باخلارج.
■ ميكنك بعد االنتهاء من دراستك يف أملانيا 

عمل دراسة تكميلية.
■ ميكنك التحضري للحصول على درجة 

الدكتوراه من أملانيا.

الشهادات والدرجات اجلامعية

ميكنك احلصول على الشهادات والدرجات 
اجلامعية اآلتية من اجلامعات األملانية :

  B.A.,) Bachelor البكالوريوس
,.B.Sc ليسانس أو بكالوريوس أو مامياثله( 

البكالوريوس هو الشهادة أو الدرجة 
األكادميية األوىل اليت تؤهل للتوظف ومعرتف 
بها يف سوق العمل الدويل. التخصصات واملواد 

الدراسية اليت تنتهي مبرحلة البكالوريوس 
مدتها من ستة إىل مثانية فصول دراسية 

وحيصل فيها الطالب على املعلومات 
األساسية يف التخصص واملواد  اليت يدرسها. 
فإذا ما حصلت على البكالوريوس  فيمكنك 
دخول احلياة الوظيفية أو البدء يف التحضري 
للدرجة اجلامعية األعلى وهى:  املاجستري.

معلومات هامة

التعليم العايل يف أملانيا ليس مركزيا. فلكل من 
الواليات االحتادية

 ألـ 16 قوانينها ولوائحها اخلاصة )انظرص18).
كما إن اجلامعات يف أملانيا مستقلة إىل حد ما . 
لذلك فان كثريا ما تكون القوانني غري موحدة 

يف مجيع اجلامعات.

لذا عليك: االستعالم دائما عن القوانني 
السارية لدى اجلامعة اليت قمت باختيارها.
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املاجستري M.A., M.Sc.,) Master ماجستري 
يف اهلندسة أو ما مياثله(: املاجستري هو الشهادة 
أو الدرجة اجلامعية الثانية اليت حيصل عليها 

الطالب باجلامعات األملانية. 
ومن شروطها:  احلصول بنجاح على 

البكالوريوس يف ختصص دراسي ) أو ما 
يعادله(. مث ميكنك تعميق املعرفة اليت اكتسبتها 
والتوسع يف دراستها مع مواد أخرى ملدة ترتاوح 

بني اثنني و أربعة فصول دراسية.
فإذا ما حصلت على درجة املاجستري بنجاح 

ميكنك دخول احلياة الوظيفية أو البدء يف 
التحضري للدرجة اجلامعية األعلى وهى : 

الدكتوراه.

Staatsexamen :امتحان الدولة
شهادة امتحان الدولة ليست شهادة جامعية 

أو درجة أكادميية ولكنها شهادة حكومية 
رسمية. هذا يعىن أن نظام االمتحان ال يوضع 

من اجلامعة ولكن من الواليات االحتادية 
األملانية. وعالوة على ذلك يعقد امتحان 
الدولة أمام جلنة من ممثلي الدولة. فالذي 

يرغب يف العمل يف أملانيا كطبيب أو حمامى 
أو مدرس أوصيد يل  عادة ما ينهى دراسته 

باحلصول على شهادة امتحان الدولة. حيصل 
الطالب على شهادة املرحلة األوىل من 

امتحان الدولة بعد النجاح يف دراسة املواد 
القانونية والطبية والصيدالنية وكذلك مواد 

التخصصات الرتبوية.  مث تأتى مرحلة اإلعداد 
لشهادة امتحان الدولة الثاين واليت تشمل 

اجلزء العملي  وتؤهل للوظيفة  أو التحضري 
لدرجة الدكتوراه. علما بأن احلصول على 

شهادة امتحان الدولة ال يضمن احلصول على 
وظيفة ولكن عليك أوال االستفسار والتأكد إذا 

ما كانت هذه الشهادة معرتفا بها يف وطنك 
من عدمه.

Promotion :الدكتوراه
إن دراسة الدكتوراه اليت تشمل إجراء 

أحباث علمية مبتكرة وكتابة رسالة علمية 
(Dissertation) تنتهي باحلصول على درجة 

الدكتوراه. علما بأن مدة احلصول على 
الدكتوراه ترتاوح طبقا لكل ختصص بني 
سنتني ومخس سنوات )انظر ص 14 ). 

وقد مت يف األعوام السابقة طبقا لربنامج 
اإلصالح الدراسي يف إطار اتفاقية بولونيا 
تعديل التخصصات الدراسية باجلامعات 
األملانية. وىف تلك األثناء وتقريبا يف مجيع 

اجلامعات  حلت درجات البكالوريوس 
واملاجستري اجلديدة يف التخصصات الدراسية 

مكان الدرجات األكادميية والشهادات التقليدية 
العريقة الدبلـــوم Diplom واملاجستري 

.Magister Artium األملاين

ورمبا تقابلك هذه الشهادات عند البحث. 
تفيد شهادة الدبلوم Diplom   أن الطالب 

قد أنهى بنجاح الدراسة يف إحدى ختصصات 
العلوم أو اهلندسة أو االقتصاد أو الدراسات 
 Magister االجتماعية، و املاجستري األملاين
).Artium )M.A هو الشهادة اليت تفيد أن 

الطالب أنهى بنجاح دراسته للعلوم اإلنسانية 
بصفة خاصة.
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Promotion دكتوراه  

يوجد العديد من اإلمكانيات املشجعة  لتحضري 
الدكتوراه باجلامعات األملانية. وميكن مبدئيا 

االختيار بني طريقتني:

1- العمل احلر املستقل حيث يكون حتضري 
الرسالة إىل حد ما مسئولية الدارس )منوذج 

التلميذ( أو
2 - االنضمام إىل برنامج لتحضري الدكتوراه يف 
إطار برنامج دراسي منظم )الدكتوراه املنظمة(.

الطريقة األوىل: أوال جيب عليك االتفاق مع 
أستاذ مشرفDoktorvater  أو أستاذة مشرفة 

 Doktormutter
لإلشراف على  حبثك العلمي.  ومبا أن األساتذة 
غري مرغمني على املوافقة على اإلشراف على 

كل الدارسني الذين حيضرون الدكتوراه، فعليك 
تقدمي موضوع حبث متميز وعليك االستعالم 

يف وقت كاف عن اجلامعة اليت تناسب نوعية 
حبثك العلمي واألستاذ املتخصص يف نقطة 

البحث. جتد على القرص املدمج املرفق مع هذا 
الكتيب املساعدة الالزمة و يعطى دليل مؤمتر 
www. ،رؤساء اجلامعات صورة عامة عن ذلك

hochschulkompass.de  وكذلك املوقع
. www.daad.de/research-explorer

الطريقة الثانية: يوجد يف أملانيا العديد من 
الربامج اخملتلفة حيث تستطيع حتضري الدكتوراه. 

أهمها املذكورة أسمائهم بعد:

■ احللقات الدراسية للخرجيني  
    Graduiertenkollegs

Graduate Schools مدارس اخلرجيني ■

■ الربامج الدولية لدراسة الدكتوراه                                                    

احللقة الدراسية للخرجيني  
   Graduiertenkolleg

تنظم باجلامعات بغرض تشجيع اجليل اجلديد من 
الباحثني على الدراسة والبحث العلمي حيث 

تقدم هلم إمكانية التحضري لرسالة الدكتوراه يف 
إطار برنامج حبثي منظم وحتت إشراف عدد من 

األساتذة. 

وعادة يكون الربنامج مشرتكا بني ختصصات 
علمية متعددة.                 

وجتد على موقع اهليئة األملانية لألحباث العلمية
)www.dfg.de/gk )DFG  كشفا  باحللقات 

الدراسية للخرجيني اليت ستمول حاليا.

يوجد يف بعض الواليات االحتادية مدارس 
علمية للخرجيني ختتلف عن احللقة الدراسية 
للخرجيني بان املدارس جيب أن تكون مستدمية 
وتتبع اجلامعة املعنية. تقدم  هذه املدارس أكثر 
الربامج باللغة االجنليزية. ويتمتع اجليل اجلديد 

واملتميز من الباحثني بإشراف مركز ولكل باحث 
على حدة  

               .Graduate Schools

كما توجد سلسلة من الربامج الدولية لدراسة 
الدكتوراه

               Internationalen Promotionsprogrammen 
)انظر ص 15(.  عند البحث عن الربامج الدولية 
املنظمة لدراسة الدكتوراه يساعدك املوقع التايل: 

www.daad.de/international-programmes

الكتيب املعلومات املوجودة يف هذا :تنبيه 
ختص أساسا شروط  االلتحاق ونظام الدراسة 

بالتخصصات الدراسية ملرحلة البكالوريوس 
واملاجستري. فإذا كنتم تبحثون عن مرحلة 

الدكتوراه فاحبثوا على املوقع
www.daad.de/promotion
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التخصصات الدراسية واملناهج الدولية

تقدم اجلامعات األملانية حاليا أكثر من900 برناجما 
لدراسات دولية. وتتميز برامج الدراسات 

الدولية للبكالوريوس واملاجستري والدكتوراه 
 «International Bachelor, Master يف أملانيا
  and Doctoral Programmes in Germany„

مبستوى أكادميي عال وبرامج دراسية معدة جيدا. 
كما تهتم  باإلشراف املركز على الطلبة وعلى 

تقدمي اإلرشاد هلم .  لغة الدراسة بها غالبا هي 
اللغة االجنليزية إال أنه  تصاحب هذه الربامج 
دورات يف اللغة األملانية وعادة ما يكون نصف 

املشرتكني يف هذه الربامج طلبة قادمني من دول 
أخرى.   

بيانات أخرى؟
 www.daad.de/international t

-programmes

جبانب هذه العروض الدولية املقدمة من 
اجلامعات األملانية يوجد عدد من العروض 
 Doppelabschlussprogramme املشرتكة

املقدمة من جامعة أملانية وجامعة أو أكثر من 
جامعة مشاركة من اخلارج. إن الطالب الذي 
يدرس يف برنامج دراسة مشرتك مع جامعة 

أجنبية أخرى يقضى عددا من الفرتات الدراسية 

باجلامعة األجنبية املشاركة . وتكون الدراسة 
باجلامعة املشاركة متفق عليها مع اجلامعة األم 

وحتسب كلها للدارس حبيث ال يكون على 
الدارس إطالة مدة دراسته بقيمة املدة اليت 

يقضيها باجلامعة املشاركة. و تستوجب الدراسة 
يف بعض التخصصات أن يقضى الطالب مدة 

قد تصل إىل نصف فرتة الدراسة باجلامعة 
املشاركة ألن الدراسة هناك متقدمة ولذلك 

حيصل على الدبلوم من اجلامعتني.

توجد أيضا لدارسي الدكتوراه عروض تكون 
مرتبطة بصفة خاصة باألحباث العلمية 

اخلارجية للباحثني األجانب. من هذه 
العروض املدارس العلمية خلرجيي املراكز 
  Graduiertenschulen العلمية  املتميزة

der   Exzellenzinitiative أو مدارس األحباث 
  .)IMPRS( الدولية التابعة ملعهد ماكس بالنك

 International Max Planck Research
Schools وكذلك برامج الدكتوراه ذات 

الطابع الدويل وتقدم يف نطاق الربنامج 
 PhD-Net الثنائي لدراسة الدكتوراه

 bi-nationalen Promotionsprogramme.
تقدم هذه اهليئات للدارسني املوهوبني 

املتقدمني من األملان   واألجانب إمكانية حتضري 
الدكتوراه يف مراكز علمية متميزة وهى مراكز 
ذات مستوى أكادميي مرتفع وتسهل هلم عقد 

اتفاقيات وعمل اتصاالت باألساتذة األملان الذين 
يقومون باإلشراف عليهم وذلك يف كل أملانيا. 
تشمل  هذه العروض رعاية وإشرافا مركزا 

ومتخصصا وتكون عادة مرتبطة  بربنامج يقدم 
باللغة االجنليزية وتقدم يف كثري من احلاالت منح 

دراسية هلذه الربامج.        

بيانات أخرى؟

                      www.daad.de/phd-net t
www.exzellenz-initiative.de t

www.mpg.de t

اختبار شخصي

إذا ما صعب عليك اختاذ القرار يف اختيار 
التخصص الذي تود دراسته فعليك بتجربة 

االختبار املقدم بدون رسوم تقريبا. جتدون 
سلسلة من املواقع الختبارات شخصية حتت 

www.inobis.de. إذا ما كنت تهتم باملواد 
اهلندسية فالعرض املقدم اخلاص باالستعالمات 

“SelfAssessment International” يعترب 
 www.self-assessment.tu9.deاألفضل وموقعه

إذا ما كنت تريد اختبار “هل أنت  كفء 
للدراسة باجلامعات االملانبة بوجه عام” 

فسيساعدك االختبار TestAS )انظر ص 22).
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ينقسم العام الدراسي باجلامعات األملانية 
إىل فصلني دراسيني: الفصل الشتوي 

والفصل الصيفي.  والفرتة اليت ال تشمل 
حماضرات تسمى »عطلة الفصل الدراسي« 

Semesterferien. يرتبط ابتداء الفصل الدراسي 
بنوعية اجلامعة. لذلك جيب عليك دائما التأكد 

من اجلامعة اليت اخرتتها عن مواعيد بدء 
الفصول الدراسية بها.

عادة تسرى املواعيد اآلتية:

باجلامعات
الفصل الشتوي: من أكتوبر إىل مارس
الفصل الصيفي: من أبريل إىل سبتمرب

باملعاهد العليا التخصصية
الفصل الشتوي: من سبتمرب إىل فرباير

الفصل الصيفي: من مارس إىل أغسطس
هام: بعض التخصصات الدراسية ال تبدأ إال يف 

الفصل الشتوي.

كيف أجد التخصص الدراسي املناسب ؟

أما وقد عرفت تقريبا اإلمكانيات اليت تقدمها 
اجلامعات األملانية، فأصبح من واجبك اآلن 

االستعالم وبالتفصيل عن التخصص الدراسي 
الذي تريد أن تدرسه واجلامعة املناسبة لك.

يساعدك القرص املدمج املرفق مع هذا 
الكتيب يف البحث. هنا جتد املعلومات عن 

مجيع اإلمكانيات الدراسية باجلامعات 
احلكومية املعرتف بها. كما جتد معلومات هامة 
خاصة بالقبول باجلامعات واملواعيد والعناوين. 
مصدر هذه املعلومات بنك املعلومات اخلاص 

مبؤمتر رؤساء اجلامعات األملانية وجتد موقعه 
على االنرتنت حتت 

. www.hochschulkompass.de

ويساعدك أيضا يف البحث املوقع اآليت على 
االنرتنت

www.universityranking.de حيث يعرض 
تقييم للجامعات األملانية اليت حتتل  القمة 

والتخصصات الدراسية وكذلك نقط ضعف و 
قوة حوايل 300 جامعة أملانية وموادها املفضلة 

اليت تفوق الـ30.

برامج الدراسات الدولية للبكالوريوس 
واملاجستري والدكتوراه يف أملانيا 

 »International Bachelor, Master   and

  Doctoral Programmes in Germany ”
جتدها  يف املوقع اآليت حتت

www.daad.de/international-
.programmes

وأخريا جتد يف االنرتنت على صفحات اهليئة 
  www.study-in.deاألملانية للتبادل العلمي
 www.inobis.de وكذلك حتت DAAD حتت
معلومات أخرى تساعدك على اختاذ القرار.

أين ميكين احلصول على املعلومات 
والنصائح؟

فلتطلب النصيحة والعون!  ميكنك أيضا 
احلصول على املساعدة والنصيحة عند 

ختطيط األمر لدراستك ومعيشتك
يف أملانيا وأنت ما زلت يف وطنك. اجته إىل 

األماكن واألشخاص اآلتية أسمائهم بعد:

■  مراكز استعالمات الهيئة 
DAAD- األلمانية للتبادل العلمي

 )Informationszentren )ICs والمكاتب 
الخارجية لـDAAD )انظر العناوين من 

ص 78 الى ص 79)
■  المحاضرون األلمان واألساتذة 

إلى الجامعات   DAAD المبعوثون من قبل
األجنبية

العام الدراسى ىف أملانيا
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■  معاهد ومراكز جوته وكذلك
■ السفارات والقنصليات األملانية

مكتب الطالب الوافدين أو املكتب 
الدويل )International Office( باجلامعة  
اليت ستدرس بها هو أهم جهة لك يف أملانيا 

)العناوين موجودة على القرص املدمج 
املرفق( هو جييب على مجيع األسئلة اخلاصة 
باملقررات الدراسية وشروط القبول والتحضري 
للدراسة واختبارات اللغة والتدريب و كيفية 

متويل الدراسة وكذلك كيفية تنظيم خطة 
الدراسة.

 وأخريا جتد أيضا املساعدة والنصح يف املركز
 الرئيسي للهيئة األملانية للتبادل العلمي
 ببون حيث يقومون بالرد على استفساراتك

 خبصوص الدراسة واملعيشة
يف أملانيا.)انظر ص 78).

 كما سبق وقلنا لك : أنت لست وحدك .حنن
حولك ويسرنا مساعدتك!

انك حتطم األبواب

 وتعرب احلدود من عاملك اآلمن لكي حتضر إىل 
أملانيا وتبىن باجلامعة األملانية األسس للحصول 

على مستقبل وظيفي باهر. املسئوالت 
واملسئولني عن مكتب الطالب الوافدين هم 
الذين سيمهدون لك الطريق قبل اقتحامك 

وبعد دخولك أملانيا. أنت من الشجعان - 
ولست وحدك. انك تنضم إىل جمتمع دويل 

بني زمالء قد خطوا اخلطوات األوىل وأحرزوا 
جناحا باجلامعات األملانية. فعلى سبيل املثال 

ينتظرك يف جامعة اليبسيج حوايل 2500 طالبا 
أجنبيا من 134 دولة.

د.سفيند بوللر، مدير مكتب الطالب 
الوافدين جبامعة اليبسيج

17إجياد التخصص الدراسي واجلامعة
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                           اجلامعات يف أملانيا
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1.2
هذه هي الشروط للحصول على موافقة للدراسة

 هنا جتد الشروط اليت جيب أن تستوفيها لكي تقبل للدراسة يف أملانيا.
 بصيغة أوضح:  هل تكفى شهادة إمتام الثانوية العامة اليت حصلت عليها

من مدرستك ومعلوماتك التخصصية ومستواك يف اللغة األملانية ؟

حيتاج الطالب الذي يريد الدراسة جبامعة 
أملانية إىل ما يسمى بشهادة تؤهله للدراسة 

 .Hochschulzugangsberechtigung باجلامعة
هذه الكلمة تعىن ببساطة: إنها  شهادة 

مدرسية تفيد إمتام املرحلة الثانوية و تؤهل 
حاملها للدراسة.  يف أملانيا تسمى هذه 

الشهادة بشهادة إمتام الدراسة الثانوية العامة 
األملانية.     

         Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
وهي أعلى شهادة مدرسية أملانية وتؤهل  
حاملها للدراسة يف  مجيع أنواع اجلامعات 
بأملانيا والشهادة الدالة على إمتام الثانوية 

.Fachhochschulreife التخصصية

هل سيعرتف بالشهادة املدرسية  اليت 
حصلت عليها و تفيد بإمتام الثانوية 

وتؤهلين للدراسة؟

كيف تعرف إذا ما كانت شهادتك الثانوية 
اليت تؤهلك للدراسة سيعرتف بها يف أملانيا؟ 

أول مكان تتجه إليه هو بنك معلومات اهليئة 
األملانية للتبادل العلمي اخلاص بنظام القبول. 

هناك تكتب اسم البلد حيث حصلت على 
شهادتك. وجتد املوقع يف االنرتنت 

                                        .www.daad.de/zulassung

حيث ميكنك هناك أن  تعرف إذا كانت 
شهادتك تؤهل

■ للقبول املباشر للدراسة باجلامعة، 
■ لدخول ختصص معني فقط باجلامعة  

)أى ضمن جمموعة مواد(                                   
■ للقبول بشرط تقدمي إثبات بإمتام سنة أو  
سنتني   

 دراسيتني يف اخلارج
■ ال تؤهلك للقبول  

هذا ويسرى االتى:                                             
إذا كنت تنتمي إىل دولة من دول االحتاد 

األورويب )EU( باإلضافة إىل  ليشتنشتاين 
وأيسلندة والنرويج وسويسرا وتؤهلك 

شهادتك هناك للدراسة باجلامعة فإنها تؤهلك 
أيضا للدراسة يف أملانيا. هذا يسرى أيضا إذا 

كنت حصلت على شهادة إمتام الثانوية العامة 
األملانية (Abitur) من إحدى املدارس األملانية  

الـ120 خارج أملانيا.
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يقدم بنك معلومات اهليئة األملانية للتبادل 
العلمي أوال نظرة شاملة مبدئية. و جتد 

املعلومات التفصيلية ومجيع الدول والشهادات 
على املوقع www.anabin.de )حتت “اختار 

“تقييم الشهادة”(. البلد” – 

وبعد: يف جمال الفنون يقبل الطالب ذوى 
املوهبة اإلبداعية أيضا للدراسة يف بعض 

األحيان بدون تقدمي الشهادة املؤهلة للدراسة 
باجلامعة. وعليهم طبقا للوائح بكل جامعة 

تقدمي مناذج ألعماهلم الفنية أو اجتياز امتحان 
للقدرات.

ولكن يسرى اآليت دائما: اجلامعة اليت ختتارها 
هي صاحبة القرار األخري خبصوص قبولك 

للدراسة من عدمه. لذلك جيب عليك دائما 
االستفسار لدى مكتب الطالب الوافدين 

باجلامعة اليت ترغب الدراسة بها.

tإذا كانت شهادتك تؤهلك للقبول 
للدراسة مباشرة فتابع القراءة اعتبارا 

من الصفحة 22
tإذا كانت شهادتك غري كافية للقبول 
للدراسة مباشرة فتابع القراءة فيما يلي.

ماذا أفعل إذا كانت شهاديت غري كافية 
للقبول للدراسة باجلامعة؟

إذا ما كانت شهادتك الدالة على إمتام الثانوية 
العامة غري كافية للقبول باجلامعة  فيمكنك 

دخول ما يسمى امتحان تقييم املستوى
Feststellungspruefung ىف أملانيا. 

ميكنك االستعداد هلذا االمتحان بأحد املراحل 
التأهيلية Studienkollegs بأملانيا. تقدم 

املراحل التأهيلية   باجلامعات و املعاهد العليا 
مقررات دراسية خمتلفة لبعض التخصصات 

الدراسية.

يكون االمتحان يف عدة مواد مهمة ومرتبطة 
بالتخصص الذي ستدرسه.  ويعترب امتحان 

اللغة األملانية جزءا أساسيا من امتحان تقييم 
املستوى. علما بان على الطالب أن يصل 
إىل املستوى املطلوب للدراسة باجلامعات 
األملانية. حيث أن من شروط االلتحاق  يف 

هذه املراحل التأهيلية  أن يكون ملما مببادئ 
اللغة األملانية أي مستوى ب1 طبقا لتوصيات 

املعايري األوروبية.
 

تكون مدة  املقررات الدراسية بإحدى  املراحل 
التأهيلية   عادة فصلني دراسيني. ولكن ميكن 

للدارسني احلاصلني على تقديرات جيدة 
جدا يف الفصل األول التقدم المتحان إثبات 

املستوى فورا بعد الفصل الدراسي األول 
وتشمل الدراسة يف هذه املراحل 32 ساعة 
يف األسبوع. الدراسة عادة ما تكون باجملان 

ىف مجيع اجلامعات. ولكن على املشرتكني يف 
الدورة تسديد رسوم الفصل الدراسي 

املقررة على ا لدارسني. ) انظر ص25)

بيانات أخرى ؟ 
www.studienkollegs.de t

التدريب العملي كشرط من الشروط

غالبا باملعاهد  تشتمل بعض املقررات الدراسية – 
العليا التخصصية- على التدريب العملي 

كشرط من شروط القبول للدراسة. وعادة ما 
يطلب إثبات قيامك بالتدريب العملي  )تكون 

مدة التدريب طويلة قد تصل إىل عدة شهور(.  
فعليك باالستعالم لدى اجلامعة اليت ستدرس 
بها عما إذا كان هذا التدريب إجباريا بالنسبة 

للتخصص الذي ستدرسه.

21شروط القبول للدراسة
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ما هي  املتطلبات؟

انك مستوف للشروط الشكلية للدراسة يف 
أملانيا ولكنك مع ذلك ختشى أن تكون غري 

كفء الستيعابها؟ يف مثل هذه احلالة نقدم لك 
أيضا املساعدة: االمتحان اخلاص بالدارسني 

األجانب أو الدورات التحضريية للدراسة.

تستطيع من خالل االمتحان اخلاص 
بالدارسني األجانب )TestAS( أن تقوم 

بنفسك باختبار مدى استيعابك للمتطلبات 
اليت تفرضها اجلامعة األملانية على طالبها. 

ورمبا تساعدك نتيجة هذا االمتحان يف 
احلصول على تقييم واقعي لقدراتك على 

دراسة مادة التخصص اليت اخرتتها وتبني لك 
إذا ماكان القرار بالدراسة بأملانيا هو القرار 

السليم. و باإلضافة إىل ذلك فان جناحك يف 
هذا االختبار يتيح لك فرصة أفضل للحصول  
على موافقة للدراسة يف اجلامعة اليت اخرتتها 
يف  أملانيا. يعقد االمتحان مرتني يف العام بأحد 
الـ100مركز املنتشرة يف العامل  برسوم قيمتها 

100 يورو.

بيانات أخرى ؟ 
www.testas.de t

من ضمن هذه املساعدات دورات حتضريية 
للدراسة يف أملانيا. هذه الربامج التحضريية 
تقدم من بعض اجلامعات للطالب القادمني 
من أحناء العامل. وتعدهم  لغويا وختصصيا 

للدراسة يف أملانيا. وتشمل يف كثري من احلاالت 
على مدخل للنظام اجلامعي الدراسي االملاىن 

و أساليب التدريس العلمية. يقدم العرض 
عادة للمهتمني احلاصلني بالفعل على شهادة 

تؤهلهم للدراسة باجلامعة ويودون إعداد 
أنفسهم للدراسة التخصصية.

ميكنك من خالل هذه الدورة التحضريية 
ومدتها فصل دراسي النجاح يف التخصص 
الدراسي الذي اخرتته وبدون إضاعة أي 

وقت. عليك باالستعالم لدى مكتب الطالب 
الوافدين باجلامعة اليت تود الدراسة بها عما 

أذا كانوا يقدمون مثل هذه العروض.  

ما هو مستوى اللغة األملانية الذي جيب 
أن أجيده؟

اللغة الرسمية للدراسة يف اجلامعات األملانية 
يف مجيع التخصصات الدراسية غالبا ما 

نكون هي اللغة األملانية. لذلك عليك تقدمي ما 
يفيد إجادتك للغة األملانية باملستوى املطلوب 

للقبول للدراسة باجلامعة. 
 

استثناء: إال أن هذا ال يسرى عادة على 
الطالب املسجلني ىف أحد الربامج الدولية 
) انظر ص 15( أو برامج الدراسات العليا 

اخلاصة.

يف بعض اجلامعات ال حتتاج إىل معرفة أو تقدمي 
ما يثبت إجادتك للغة األملانية وذلك يف حالة 
رغبتك يف الدراسة يف اجلامعة ملدة فصل أو 

فصلني دراسيني. ولكن ال تسرى هذه القواعد 
يف كل اجلامعات.لذلك نرجو االستعالم لدى 

اجلامعة اليت ترغب يف الدراسة بها. 

ميكن إثبات معرفة اللغة األملانية باجتياز 
أحد االمتحانات اآلتية ، » امتحان اللغة 

األملانية الذي يعقد باجلامعة ويؤهل الطالب 
  ( DSH) األجنيب للقبول للدراسة باجلامعة

و “TestDaF» امتحان(“ اللغة األملانية 
لألجانب”(.

الدراسة يف أملانيا 22
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وتعفى من أداء االمتحانني إذا انطبقت 
عليك إحدى احلاالت اآلتية:

■ أن تكون حاصال على شهادة إمتام الثانوية 
العامة األملانية  Abiturمن إحدى املدارس 

األملانية املعرتف بها خارج أملانيا.

■ أن تكون  حاصال على الدبلوم الصغري 
والدبلوم الكبري للغة األملانية  من معهد 

جوته أو اجتزت بنجاح االمتحان املركزي 
 Zentrale للمرحلة املتقدمة من معهد جوته

.Oberstufenpruefung

■ أن تكون حاصال على دبلوم اللغة األملانية 
من مؤمتر وزراء التعليم والثقافة األملاين 

املستوى الثاين .

ميكنك أن جتتاز امتحان اللغة األملانية 
لألجانب TestDaf  الذي يؤهل لقبول 

الطالب األجنيب للدراسة يف وطنك قبل 
السفر إىل أملانيا.

ال يعقد هذا االمتحان يف أملانيا فقط بل يعقد 
يف أكثر من 90 بلدا يف العامل. فمثال يعقد ستة 

مرات على مدار العام يف العامل كله منهم 
ثالثة مرات يف الصني. وجتد املعلومات عن 

أماكن انعقاده واملواعيد و التكاليف و إمكانية 
.www. التقدم وتفاصيل أخرى على املوقع

testdaf.de

ال يعقد امتحان اللغة األملانية الذي يؤهل 
 )DSH( لقبول الطالب األجانب للدراسة

إال يف أملانيا. وتعقد كثري من اجلامعات هذا 
االمتحان. تستطيع معرفة موعد انعقاده من 

مكتب الطالب الوافدين جبامعتك.

إن االمتحانني TestDafو DSH حيددان 
مستويات عدة إلجادة اللغة. فالطالب الذي 

حيصل يف مجيع أجزاء االمتحان على املستوى 
 TDN4. مستوى TestDafيف أل املتوسط – 
و يف DSH مستوى DSH-2 يقبل بدون قيد 

أو شرط للدراسة باجلامعة. وحتدد كل جامعة 
على حدة اللوائح اخلاصة بقبول الطالب الذي 
مل يصل إىل مستوى إجادة اللغة املطلوب يف 

جزء من أجزاء االمتحان.
 

علما بأنك لالشرتاك يف االمتحانني أل 
TestDafو DSH عليك تسديد رسوم. 

ويتوقف حتديد قيمة الرسوم على مكان املعهد 
وىف أي بلد سيعقد االمتحان.

وجدير بالذكر انك ال تتعلم اللغة األملانية 
للحصول على مكان للدراسة يف أملانيا فقط. 
تذكر دائما أن معرفتك باللغة األملانية ستقرر 
إىل حد بعيد شعورك بالراحة يف املعيشة يف 
أملانيا وكم األصدقاء الذين ستكتسبهم )انظر 

من ص 68 إىل ص 71).
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1.3
هكذا يتم التمويل

هنا تعرف املبالغ اليت جيب عليك أن توفرها للدراسة واملعيشة يف 
أملانيا وأيضا إمكانيات احلصول على منح دراسية.

جيب أن حيتل التمويل جزءا كبريا من تفكريك 
و ختطيطك. فقبل سفرك إىل أملانيا جيب أن  

يكون متويل الدراسة واملعيشة مضمونا. 

ما هي التكاليف اليت سأقوم بتحملها ؟

جيب عليك توفري املبالغ اآلتية للدراسة 
واملعيشة يف أملانيا:

■ رسوم املساهمة يف الفصل الدراسي                                                                             
،Semesterbeitrag

■ تكاليف املعيشة وتشمل ) السكن واملأكل 
    وامللبس والكتب والتليفون........... (،

■ تكاليف التامني الصحي وكذلك
■ املصروفات الدراسية )إذا لزم األمر(.

 Studiengebühren الرسوم الدراسية

متول احلكومة اجلزء األكرب من اجلامعات األملانية. 
هذه اجلامعات احلكومية ال تتطلب رسوما 

دراسية أو رسوما دراسية قليلة نسبيا. و قيمتها 
حوايل  500 يورو يف  الفصل الدراسي تستطيع 
اجلامعات يف ال16والية احتادية  أملانية حتديد  

نظام الرسوم الدراسية بنفسها. قوانني حتصيل 
الرسوم الدراسية ختتلف من والية إىل أخرى:

■ يف بعض الواليات االحتادية توجد رسوم 

دراسية عامة وهذا يعىن أن على كل 
طالب تسديد مبلغ ال يتخطى ال500 يورو 

يف الفصل الدراسي.
■ أما يف بعض الواليات االحتادية حتصل 
الرسوم الدراسية إذا ما طالت مدة 

الدراسة (Langzeitstudium( أو بدأ 
.(Zweitstudium)الطالب دراسة أخرى
■ وأخريا توجد واليات احتادية ال حتصل 

رسوما دراسية.

وجترى حىت اآلن العديد من املناقشات يف 
بعض الواليات االحتادية خبصوص حتصيل 

رسوم دراسية. وجتدون صورة تفصيلية عن 
الوضع احلايل للرسوم الدراسية  بالواليات 

االحتادية اخملتلفة على املوقع
www.studis-online.de/StudInfo/

. Gebuehren

أما يف اجلامعات اخلاصة فالرسوم الدراسية 
عادة ما تكون أعلى مبراحل من اجلامعات 

احلكومية. ولكنها بالطبع ختتلف من جامعة 
إىل أخرى يف قيمة الرسوم. وميكن أن تصل إىل 

20،000يورو يف العام الدراسي.
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رسوم املساهمة يف الفصل الدراسي 
 Semesterbeitrag

يتحمل مجيع الدارسني يف أملانيا 
رسوم املساهمة يف الفصل الدراسي

 Semesterbeitrag وهى ختتلف من جامعة 
إىل أخرى الن هذه الرسوم تشمل خدمات  

خمتلفة.

جزء من رسوم املساهمة يف الفصل الدراسي 
يذهب إىل رسوم ا خلدمة االجتماعية 

Sozialbeiträge/Sozialgebühren. وتشمل 
على سبيل املثال متويل املطعم اجلامعي 

)أي مطعم الطلبة( والكافرتيا وبيوت سكن 
الطلبة أو املالعب الرياضية، وتغطى كذلك 
مصروفات إدارية. جيب أن توفر مبلغا قد 

يصل إىل 100 يورو لرسوم ا خلدمة االجتماعية 

و توجد يف بعض الواليات االحتادية „رسوما 
إدارية“ أخرى ترتاوح  قيمتها طبقا لكل 

جامعة  بني -,50 إىل -,75 يورو يف الفصل 
الدراسي.

عالوة على ذلك ففي كثري من اجلامعات 
توجد رسوم املساهمة يف “بطاقة الفصل 

الدراسي Semesterticket. تسمح هذه 
البطاقة للطلبة باستخدام مجيع وسائل 

املواصالت احمللية العامة يف حميط اجلامعة 
اليت تدرس بها باجملان وذلك ملدة ستة شهور. 

ترتاوح قيمة البطاقة بني 25 إىل 150 يورو 
وذلك حسب مكان اجلامعة واملسافات اليت 

تغطيها البطاقة.

 
ما هي اجلامعات اليت حتصل رسوما 

دراسية؟
على سبيل املثال رسوم املساهمة يف 

 Köln الفصل الدراسي جبامعة كولونيا

Lower Saxony

Saarland

Hesse

Bavaria

Thuringia

Saxony

Branden-
burg

Berlin

Hamburg

Bremen

   Baden-
Württemberg

Rhineland-
Palatinate

North Rhine-
Westphalia

Saxony-
Anhalt

Mecklenburg-
Western Pomerania

Schleswig-
Holstein

الفصل الدراسي الشتوى 2009/2008 

60,25 يورو  رسوم اخلدمة االجتماعية        
 

30 ,10يورو رسوم املساهمة يف احتاد الطالب  
 

301 ,26يورو بطاقة الفصل الدراسي  
  

 
196,85يورو  اجملموع 

رسوم دراسية عامة
رسوم دراسية عند طول الدراسة 

أو دراسة أخرى
بدون رسوم دراسية 

التاريخ: ابريل 2009
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تكاليف املعيشة

تعترب أملانيا غري مكلفة إذا ما قارناها بأوروبا. 
فمصاريف املعيشة والسكن وامللبس وقضاء 
وقت الفراغ والثقافة يف نفس مستوى الدول 

األوروبية. ومبقارنة أملانيا بالبالد االسكندينافية 
فان املصروفات تكون أقل نسبيا.

ما هو املبلغ الذي حيتاجه الطالب شهريا 
للمعيشة يف أملانيا ؟  سؤال ال ميكن اإلجابة 
عليه بصفة عامة. فاالحتياج خيتلف من 
مدينة إىل أخرى .عموما ميكن القول أن 

تكاليف  املعيشة  يف املدن الصغرية أقل بكثري 
من املدن الكبرية. ويتوقف  املبلغ الذي حتتاجه 

بالطبع على مدى حرصك على التوفري يف 
املعيشة.

حيتاج الدارسون يف أملانيا  يف املتوسط  إىل 
أكثر من 800 يورو شهريا.  ولكن الطالب الذي 
حيصل على سكن بسعر خمفض وحييا حياة 
متواضعة يستطيع املعيشة بأقل من 600 يورو 

شهريا.

ويذهب اجلزء األكرب من املصروفات الشهرية 
إىل سداد إجيار السكن. فمستوى اإلجيارات 
خيتلف اختالفا تاما الن الدارسون يدفعون - 

طبقا ملكان اجلامعة اليت يدرسون بها - ما بني 
185 إىل 345 يورو. أما يف بعض املدن الكبرية 
مثل هامبورج وميونيخ وكولونيا  وفرانكفورت 
فتكون قيمة اإلجيارات مرتفعة جدا. وميكن 

للدارس الذي يريد التوفري بعض الشيء السكن 
يف غرفة يف بيوت سكن الطلبة أو ينضم إىل 

جمموعة سكنية Wohngemeinschaft )انظر 
من ص40 إىل ص 41).

يتمتع الدارسون مبجموعة من التخفيضات. 
فيحصل ألد ارسون الذين حيملون ترخيص 

مثال على ختفيض يف املسارح العامة واملتاحف 
واألوبرا والسينما ومحامات السباحة باإلضافة 

إىل أماكن أخرى. 

كم سعر هذا؟

متوسط القيمة باليورو

رغيف العيش       3،00-1،50

كيلوجرام تفاح                 2،00

كيلوجرام بطاطس                  1،00   

اللنب )لرت واحد(       1،00-0،50 

 0،30 زجاجة مياه معدنية)0,75 لرت( 
 

فنجان قهوة بالكافيرتيا                  2،50 

كوب برية باحلانة)0,3 لرت(       3،00-2،00

زوج أحذية                     100،00-30،00

ت-شرت                         7،00 -50،00  

بنطلون                       100،00-30،0

تذكرة السينما )خمفضة(      4،00 -8،00  
 

30،00-6،00 تذكرة مسرح )خمفضة(  
  

  8،00-2،00 تذكرة دخول املتحف )خمفضة( 
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Krankenversicherung التأمني الصحي

على الطالب الذي يريد الدراسة بأملانيا 
االشرتاك يف التأمني الصحي ودفع املبالغ 

اخلاصة بالرعاية الطبية. لن يستطع الطالب 
تسجيل نفسه باى جامعة أملانية بدون تقدمي ما 

يثبت ذلك. 

ومن املمكن أن يسرى التأمني الصحي الذي 
اشرتكت فيه يف وطنك أيضا يف أملانيا. هذا 

ينطبق على التامني الصحي االجبارى يف دول 
االحتاد االوروىب EUباإلضافة إىل  ليشتنشتاين 

وأيسلندة والنرويج وسويسرا ومقدونيا. وقد 
عقدت أملانيا مع هذه البالد اتفاقية التأمني 

االجتماعي واالتفاقيات القومية اخلاصة 
بالتأمني.

 (EHIC)فببطاقة التأمني الصحي األوروبية
أنت مؤمن عليك أيضا يف أملانيا.

وىف بعض احلاالت ميكن أن يتم االعتماد على  
التامني الصحي اخلاص املربم  يف اى بلد 

آخر غري أملانيا . جيب عليك االستفسار عن 
ذلك لدى شركة التامني. فإذا ما اعرتفوا 

بالتامني الصحي اخلاص بك فيجب عليك 
عند التسجيل باجلامعة إحضار ما يفيد 

ذلك وانك معفى من تقدمي شهادة التامني 
الصحي االجبارى. ولكن هذا يعىن انك طول 
مدة دراستك ال تستطيع التغيري إىل التامني 

االجبارى. 

وىف حالة عدم االعرتاف يف أملانيا بالتامني 
الصحي الذي اشرتكت فيه بوطنك فعليك 
االشرتاك فورا هنا. علما بان قيمة  التامني 

الصحي االجبارى هو 60 يورو شهريا.

املصاريف الشهرية للدارسني ) بدون الرسوم الدراسية(

متوسط القيمة باليورو

 281.00 إجيار السكن والتكاليف اإلضافية 

159.00 الطعام والشراب 

   51.00 امللبس 

 33.00 أدوات الدراسة 
 

 81.00 السيارة واملواصالت العامة 

59,00 التامني الصحي، تكاليف الطبيب واألدوية 
 

35.00 التليفون واالنرتنت والتليفزيون 

63.00 وقت الفراغ، ثقافة و رياضة 

اجملموع               762.00

مثال: اإلجيار والتكاليف اإلضافية

متوسط القيمة باليورو

    222.00 السكن يف بيوت سكن الطلبة 

264.00 السكن يف غرفة مع جمموعة سكنية 

  341.00 السكن منفردا يف شقة 

                 

املصدر: اإلحصائية رقم 19 الحتاد الطلبة األملاين
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عليك توضيح موضوع التامني الصحي قبل 
سفرك إىل أملانيا. فانك حتتاج إىل تقدمي ما 
يفيد اشرتاكك بالتامني الصحي للتسجيل 

باجلامعة )انظر ص 51).

وستحصل على اإلجابة على استفساراتك 
بسهولة من مكتب الطالب الوافدين باجلامعة 
اليت ستدرس بها ومن شركة التامني بوطنك.

تقدم العديد من احتادات الطلبة  باقة 
خدمات للطالب األجانب من أحناء العامل 

حتتوى جبانب السكن واملعيشة على التامني 
الصحي )انظر ص 47).

كيف استطيع إثبات انه لدى ضمان 
بتمويل دراسيت؟

عليك قبل السفر إىل أملانيا تقدمي ما 
يثبت استطاعتك متويل دراستك يف 

أملانيا. أنت حتتاج إذن إىل ضمان مايل 
Finanzierungsnachweis. يقدم هذا 

الضمان عادة عند التقدم للحصول 
على تأشرية الدخول أو عند التقدم 

للحصول على تصريح اإلقامة على األكثر 
)انظر ص 53).

يطلب منك عادة  إثبات حصولك على ما 
يعادل   8،000 يورو يف السنة .

ال يوجد

يف مجيع أحناء أملانيا نظام موحد حيدد 
شكل الضمان املايل الذي على الطالب 

تقدميه. لذلك فانه من املهم جدا قبل السفر 
واحلضور إىل أملانيا االستفسار الدقيق عن 

ذلك.و السفارة األملانية بوطنك هي االجتاه 
الصحيح واملكان األكيد.«

د.سفيند بوللر، مدير مكتب الطالب 
الوافدين جبامعة اليبسيج
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ميكنك إثبات الدعم املايل بطرق خمتلفة. ومن 
األشكال األساسية ميكن تقدمي ما يلي:

■ تقدم أسرتك ما يفيد بأن لديها دخال أو 
أمالك.

■ يتعهد احد األشخاص املقيمون  يف أملانيا 
أمام بوليس األجانب االملاىن بتحمل مجيع 

تكاليف إقامتك.

■ يوضع مبلغ ضمان حبساب جممد بأحد 
البنوك.

■ يقدم خطاب ضمان من البنك يكفى 
لتغطية تكاليف معيشتك.

■ حتصل على منحة دراسية من هيئة 
معرتف بها تقدم منح دراسية.

هذا والبد أن تستعلم لدى السفارة األملانية 
بوطنك عن الشكل املطلوب لتقدمي إثبات 

الدعم املايل.

تنبيه: ال يسمح للدارسني القادمني من أحناء 
العامل    بالعمل يف أملانيا إال يف أضيق احلدود. 
فالعمل االضاىف ميكن أن حيسن دخلك ولكنه 
عملي ال يغطى تكاليف املعيشة )انظر ص64 

إىل ص 66).

ما هي اإلمكانيات املتاحة يل للحصول 
على منحة دراسية؟

عرفت اآلن  تقريبا تكاليف املعيشة . فرمبا ال 
تضطر إىل حتملها كلها وحدك. يوجد العديد 
من اإلمكانيات للحصول على منح دراسية يف 

أملانيا.

 Stipendienمنح دراسية

يستطيع الدارسون القادمون من أحناء العامل 
التقدم 

لدى عدة مؤسسات للحصول على منح 
دراسية، وعلى سبيل املثال لدى اهليئة األملانية 

للتبادل العلمي DAAD، لدى مؤسسات 
مرتبطة بأحزاب سياسية ، لدى هيئات 

دينية أو مؤسسات اقتصادية. وعليك أيضا 
االستعالم يف وطنك عن وجود أي إمكانيات 

أخرى للحصول على منح دراسية.

 DAAD تقدم اهليئة األملانية للتبادل العلمي
أكرب برنامج منح دراسية لألساتذة واخلرجيني 

والطلبة األجانب واألملان. 

تنبيه: يف أغلب األحوال ال ميكن احلصول 
على منحة دراسية من اهليئة األملانية للتبادل 
العلمي وكذلك من اهليئات األخرى اليت تقدم 

منحا دراسية ملرحلة الدراسة الكاملة من 
بداية الفصل الدراسي إىل مرحلة التخرج. 

وغالبا ال تقدم منح دراسية للطالب املبتدئني.

بنك معلومات املنح الدراسية 

إن بنك املعلومات اخلاص مبنح اهليئة األملانية 
للتبادل العلميDAAD واملوجود على االنرتنت 

يقدم لك اإلمكانيات املرحية للبحث عن األنواع 
  DAADاخملتلفة للمنح. هذا وال جتد هنا منح ألـ

فقط و لكن جتد أيضا املنح اليت تقدم من 
هيئات أخرى.

www.funding-guide.de احبث حتت
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برامج منح للدارسني من أوروبا

يوجد لطالب أوروبا و ليشتنشتاين وأيسلندة
والنرويج و تركيا برامج تبادل خاصة.

فمثال يشجع برنامج ERASMUS تبادل 
الطالب األوروبيني. يتم هذا التبادل يف 

نطاق االتفاقيات الثنائية بني اجلامعات و 
التخصصات الدراسية. هذا يعىن: إذا أردت 

 ERASMUS    احلصول على منحة يف برنامج
جيب أن تكون زائرا جبامعة أملانية شريكة 
جلامعتك اليت تدرس بها يف وطنك. وميول 

برنامج ERASMUS الدراسة والتدريب 
باخلارج ملدة ترتاوح بني ثالثة و اثين عشر 

شهرا. قيمة املنحة 300 يورو حبد أقصى شهريا 
للدراسة و400 يورو للتدريب باخلارج. عالوة 
على ذلك يعفى طالب ERASMUS  من 

الرسوم الدراسية.

إذا كنت ختطط للسفر ملدة ترتاوح بني 
ثالثة و اثين عشر شهرا ودرست ملدة فصلني 

دراسيني ومل تستطع احلصول على منحة 
 ERASMUS دراسية عن طريق برنامج

FreeMover- فحاول يف برنامج منح
)Stipendienprogramm)FMS.  استعلم 
عن هذا الربنامج لدى جامعتك يف الوطن.

بيانات أخرى؟
 eu.daad.det

الدراسة يف أملانيا 30

daad arabic newwww.indd   30 9/11/11   12:17 PM



1.4
هكذا يكون التقدم لاللتحاق بتخصص دراسي

هنا تعرف كيف تتقدم للحصول على مكان للدراسة بإحدى اجلامعات 
األملانية - كما يعرفك أيضا على كل ما جيب عليك مراعاته.

توجد طرق كثرية للتقدم للحصول على مكان 
للدراسة بإحدى اجلامعات األملانية. علما بأن 
التخصص الدراسي الذي تود دراسته وبأي 

جامعة هما اللذان حيددان الطريق الذي 
ميكنك أن تسلكه.

فهناك نوعان من التخصصات الدراسية:

■ ختصصات دراسية  يسرى عليها نظام 

  Numerus) القبول املشروط املركزي
 .(clausus

وهى التخصصات الدراسية اليت يقبل    
عليها الكثريون وأماكن الدراسة املتاحة 

فيها حمددة يف أملانيا بأسرها. وتشمل هذه 
التخصصات الدراسية الطب والصيدلة 
والطب البيطري و طب األسنان حاليا.

■ ختصصات دراسية ال يسرى عليها 
نظام القبول املشروط املركزي ( 

Numerus clausus) أو يسرى عليها 
فقط نظام قبول مشروط حملى 

   Numerus Clausus وليس مركزي. )أي
حملى يف كل جامعة على حدة(.

تشمل التنبيهات اآلتية القواعد بصورة عامة، 
ولكن عليك دائما لالطمئنان االتصال مبكتب 
الطالب الوافدين باجلامعة اليت تود الدراسة 

بها والتأكد من نظام التقدم لاللتحاق 
بتخصص دراسي.

كيف أتقدم للحصول على مكان لدراسة 
ختصصات دراسية يسرى عليها نظام 

القبول املشروط املركزي؟

التخصصات الدراسية اليت يقبل عليها 
الكثريون وأماكن الدراسة املتاحة فيها يف أملانيا 

بأسرها حمددة يطبق عليها نظام القبول 
   Numerus claususاملشروط املركزي

(NC(. إذا أردت التقدم لدراسة احد هذه 
التخصصات الدراسية فتسرى عليك بعض 

الشروط لطلب التقدم.

إىل من ترسل الطلب املقدم منك ؟هذا 
يتوقف على

 
■ موطنك االصلى

■ هل أنت حاصل على شهادة إمتام الثانوية 

العامة األملانية Abitur )انظر ص 20)
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تتقدم جمموعتان للحصول على 
مكان للدراسة باجلامعة عن طريق 

 Stiftung fuer هيئة القبول باجلامعة
Hochschulzulassung

www.hochschulstart.de) و هما:

■ املتقدمون من إحدى دول االحتاد األورويب 
(EU)باإلضافة إىل  ليشتنشتاين وأيسلندة 

والنرويج وكذلك
■ املتقدمون الذين حصلوا على شهادة إمتام 
الثانوية العامة األملانية (Abitur) يف أملانيا 
أو خرجيي املدارس األملانية الذين حصلوا 

عليها خارج أملانيا.

بيانات أخرى؟
    www.hochschulstart.de t

 
أما مجيع الطالب اآلخرين فيتقدمون بطلبهم 
مباشرة إىل اجلامعة اليت وقع عليها اختيارهم 

.uni-assistأو إىل

كيف أتقدم للحصول على مكان لدراسة 
ختصصات دراسية أخرى؟

على الطالب القادمني من أحناء العامل الذين 
يودون دراسة ختصصا ت دراسية ال يسرى 

عليها نظام القبول املشروط املركزي التقدم 

■ مباشرة إىل مكتب الطالب الوافدين أو 

مكاتب سكرتارية الطلبة باجلامعة اليت 
يريدون الدراسة بها. ) جتدون العناوين على 

أو القرص املدمج املرفق(, 
. uni-assist عن طريق مكتب ■

إذا كانت اجلامعة اليت تود الدراسة بها، من 
uni- بني ال100 جامعة الاليت يتعاملن مع

 .uni-assist فعليك بالتقدم عن طريق assist
أما إذا مل يكن هذا هو الوضع، فعليك التقدم 

مباشرة للجامعة. وجتد كشفا بأسماء جامعات 
www.uni-assist.de/ حتت uni-assist

.uni-assist-hochschulen.html.

وكما سبق و ذكرنا عليك دائما لالطمئنان 
االتصال واالستفسار مبكتب الطالب الوافدين 

باجلامعة اليت تود الدراسة بها.

ما هي uni-assist؟

مكتب لفحص طلبات الدراسة ولتقدمي خدمات 
 uni assist  .للطالب األجانب من أحناء العامل
تساعد الطالب القادمني من أحناء العامل عند 

التقدم للحصول على مكان للدراسة بأملانيا. 
وىف نفس الوقت فهي تقوم مبراجعة طلبات 

االلتحاق املقدمة من الطالب األجانب و عما إذا 
كانوا مستوفيني احلد األدىن من شروط القبول. 

مبساعدة uni- assist ميكنك أن تتقدم 
مبستنداتك مبجموعة واحدة فقط عن طريق 
جهة مركزية للحصول على مكان للدراسة 

بأكثر من جامعة يف نفس الوقت و تلتزم 
uni-assist بالفحص السريع لألوراق والرد يف 
أقرب مدة ممكنة إذا ما كانت املستندات غري 

مستوفاة. أما يف حالة استكمال األوراق واستيفاء 
الشروط اخلاصة بالدراسة فتلتزم بإرساهلا إىل 

اجلامعات.

بيانات أخرى؟
www.uni-assist.de t
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كم يتكلف طلب االلتحاق للدراسة؟

أنت حتتاج عند التقدم للحصول على مكان 
للدراسة باجلامعة يف أملانيا إىل تقدمي العديد 
من األوراق واملستندات. عالوة على ذلك 

عليك غالبا سداد 
بعض الرسوم. من املتوقع أن تطلب منك 

املصاريف اآلتية:

■ رسوم توثيق الصور والرتمجات، 
  DSH  أو ال TestDaF رسوم امتحان أل ■

)قيمة الرسوم تتوقف على املكان الذي 
ستؤدى فيه االمتحان (،

■ رسوم إدارية خاصة بطلب االلتحاق 
للحصول على مكان للدراسة )انظر 

أسفل(.
■ هذا وقيمة الرسوم اإلدارية تتوقف على 

مكان التقدمي.

:uni-assist إذا تقدمت عن طريق

مصاريف التقدم لطلب التحاق واحد أو 
الطلب األول من ضمن الطلبات على حسب 

موطنك ال تتعدى 68 يورو. ويبلغ مثن كل 
طلب جلامعات أخرى 15 يورو ولكل الطلبة 

بكل اجلامعات.

إذا تقدمت مباشرة إىل اجلامعة:  بعض 
اجلامعات تطلب رسوما إدارية لفحص أوراق 

التقدم.

رجاء ال تنسى: طلبك وأوراقك لن تفحص 
قبل تسديد الرسوم.

إذا تقدمت عن طريق هيئة القبول باجلامعة 
اخلاصة بتوزيع أماكن الدراسة:

                           www.hochschulstart.de. 
التقدم باجملان.

كيف يبدو طلب االلتحاق للحصول على 
مكان للدراسة؟

حتصل على االستمارة املطلوبة من اجلامعة 
أو عن طريق uni-assist أو من موقع اهليئة 

    DAADاألملانية للتبادل العلمي على االنرتنت
او من هيئة القبول باجلامعة اخلاصة بتوزيع 
www.hochschulstart.de. أماكن الدراسة

حتتاج إىل إرسال  املستندات الالزمة مع طلب 
التقدم. وغالبا ما تكون املستندات اآلتية  هي 

املطلوبة

■ صورة معتمدة رسميا من شهادة إمتام 

الثانوية العامة،
■ صورة معتمدة رسميا من مجيع الشهادات 

اجلامعية اليت سبق وحصلت عليها إن 
وجدت ،

■ صورة فوتوغرافية،

■ صورة من جواز السفر )صفحة بيانات 

االسم والصورة الفوتوغرافية،
■ الشهادة اليت تثبت إجادتك للغة األملانية 

.)انظر من ص 22 إىل 23).

جيب مراعاة اآليت:
تقبل فقط الصور املعتمدة رسميا و مرتمجة 

إىل اللغة األملانية ترمجة معتمدة رسمية. 
االعتماد الرسمي يكون من السفارة األملانية 

يف بلدك و تقبل  بعض اجلامعات املستندات 
باللغة االجنليزية والفرنسية.

هذا وستقوم اجلامعة بفحص الطلب بعد 
استالم املستندات كاملة وبعد تسديدك الرسوم 

اإلدارية فقط.  

تنتهي مهلة التقدمي عادة قبل بداية الفصل 
الدراسي بعدة شهور. لذلك جيب عليك 
االتصال مبكتب الطالب الوافدين يف وقت 
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مناسب الستكمال املستندات الناقصة قبل 
انتهاء املهلة املقررة.

خيطرك مكتب القبول بنتيجة طلبك حتريريا.  
ويف حالة املوافقة حتصل على إخطار القبول 

باجلامعة.
يتضمن إخطار القبول االتى:

■ بيانات عن  مكان الدراسَة؛
■ إخطار بقبول املكان جيب عليك استيفائه 

وإرساله فورا إىل مكتب القبول؛
■ بيانات عن مدة التسجيل 

(Immatrikulation( )انظر ص 51(؛
■ وقد يطلب منك عمل امتحانات أو اختبار 

قدرات؛
■ قد حيدد لك موعد الختبار اللغة األملانية 

أو امتحان القبول للمرحلة التأهيلية؛ 
■ قد حتصل على دعوة حلضور حماضرات 

ألقلمة الطالب القادمني من اخلارج )انظر 
ص 54).

ما هي املواعيد اليت جيب مراعاتها ؟

ال تنسى املواعيد اآلتية اخلاصة بتقدمي طلبات 
االلتحاق باجلامعة لدى مكتب الطالب 
الوافدين أو uni-assist أو هيئة القبول 
باجلامعة اخلاصة بتوزيع أماكن الدراسة. 

جيب أن يصل طلبك يف املوعد احملدد طبقا 
للمواعيد املذكورة بعد حبد أقصى و إال فلن 

يتم فحصه.

عند بدء الدراسة يف الفصل الدراسي 
الشتوي:

■ موعد التقدم: بداية يونيه إىل 15 يوليه

■ يرسل إخطار القبول يف أغسطس/سبتمرب
■ يرسل إخطار االعتذارىف سبتمرب/أكتوبر

عند بدء الدراسة يف الفرتة الصيفية:
■ موعد التقدم: بداية ديسمرباىل 15 يناير

■ يرسل إخطار القبول يف فرباير/ مارس
يرسل إخطار االعتذارىف مارس/ابريل  

تنبيه: يوجد يف بعض اجلامعات بعض 
التغيري يف املواعيد. ففي بعض األحيان يكون 

القبول يف فرتة الشتاء فقط وىف أحيان 
أخرى تكون املواعيد مبكرة عن املذكور هنا. 
فعليك االستفسار يف وقت مبكر عن صحة 

املواعيد لتقدمي طلب االلتحاق و موعد بداية 
احملاضرات باجلامعة اليت تود الدراسة بها.

 

موقع هام

 www.inobis.de t
هنا جتد معلومات مفيدة و بنك معلومات 

خبصوص موضوع »االلتحاق باجلامعة و طلب 
االلتحاق للدراسة«

باإلضافة إىل كشوف مراجعة طلب التقدم 
لدراسة التخصص الدراسي واجلامعة اليت تود 

الدراسة بها وموطنك االصلى. 
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1.5
هنا جتد قواعد دخول أملانيا واإلقامة بها

هنا تعرف ما إذا كنت حتتاج إىل تأشرية لدخول أملانيا وتعرف ما إذا 
كنت حتتاج إىل تصريح باإلقامة.

هل حتتاج بصفتك من الدارسني األجانب من 
مجيع أحناء العامل إىل تأشرية لدخول أملانيا 
Visum؟ هذا يتوقف على موطنك االصلى 

واملدة اليت تود قضائها يف أملانيا.

مىت أحتاج إىل تأشرية ؟

t هل أنت من مواطين دول االحتاد 
االوروىب )EU(  أو  أيسلندة أو 

ليشتنشتاين أوالنرويج أو سويسرا؟ 

ىف هذه احلالة أنت ال حتتاج لدخول أملانيا إال 
إىل تقدمي بطاقة حتقيق الشخصية سارية 

املدة أو ما يثبت شخصيتك.  جيب عليك 
عند الوصول إىل أملانيا واحلصول على سكن 
تسجيل نفسك لدى السلطات املسئولة يف 
مكان سكنك مث حتصل على شهادة تفيد 

 Bescheinigung حقك يف اإلقامة يف البالد
über  das Aufenthaltsrecht )انظر ص 53).

t املعلومات والبيانات اآلتية حول 
تأشرية دخول أملانيا واإلقامة ال ختصك؛ 

تابع القراءة ص 38.

t أما إذا مل تكن من مواطين الدول 
املذكورة أعاله، عندئذ يتوقف الرد على 

السؤال هل حتتاج إىل تأشرية دخول على املدة 
اليت ستقضيها يف أملانيا.

ملدة أكثر من 90 يوما: يسرى عامة: يف حالة 
رغبتك يف اإلقامة أكثر من 90 يوما فأنت حتتاج 

إىل تأشرية.

أسرتاليا  مواطين البالد اآلتية  أندورا – 
اليابان –  إسرائيل –  – هندوراس – 

سان مار  نيوزيلندا –  موناكو –  كندا – 
كوريا اجلنوبية– والواليات املتحدة  ينو – 
األمريكية حيصلون على هذه التأشرية حىت 

بعد دخوهلم أملانيا: اى يسمح هلم بالدخول 
بدون تأشرية   إال أن عليهم  التقدم للحصول 

على   تصريح لإلقامة. أما إذا كنت من 
أندورا أو هندوراس أو موناكو أو سان مار 
ينو فيسمح لك بالدخول بدون تأشرية إذا مل 

تكن ختطط للعمل يف أملانيا.
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يسرى على مجيع اجلنسيات األخرى ما 
يلي : 

إذا كنت تريد البقاء يف أملانيا ملدة أكثر من 
90 يوما فيجب عليك قبل السفر التقدم 

للحصول على تأشرية دخول Visum إىل 
أملانيا لدى السفارة األملانية. فإذا دخلت بدون 

احلصول على تأشرية دخول عليك مغادرة 
أملانيا بعد ثالثة شهور والعودة إىل بلدك 
والتقدم من هناك للحصول على تأشرية.

املدة أقل من 90 يوما : تسرى قواعد خاصة 
إذا كانت إقامتك ال تتعدى ال90 يوما. ففي 

هذه احلالة ميكن ملواطين الدول اآلتية الدخول 
إىل أملانيا واإلقامة ملدة ثالثة شهور بدون 

تأشرية دخول: 
بروناى  الربازيل –  برمودا –  األرجنتني – 

السلفادور  كوستا ريكا –  – شيلي – 
كرواتيا  - مكاو- ماليزيا-  – جواتيماال – 

نيكاراجوا –بنما–باراجواي  املكسيك – 
الفاتيكان و  اوروجواى –  – سنغافورة – 

فنزويال.

علما بأنه ميكن حتميل معلومات تفصيلية 
خاصة بالشروط احملددة لدخول أملانيا واإلقامة 

بها على صفحات االنرتنت اخلاصة باهليئة 
www. حتت DAADاألملانية للتبادل العلمي

.daad.de/deutschland/download

عليك التوجه إىل السفارة أو القنصلية 
األملانية مبوطنك للحصول على تفاصيل 

أخرى. هناك جتد الرد واملساعدة على كل ما 
خيص كيفية تقدمي طلب احلصول على تأشرية 
الدخول. جتد عناوين السفارات و القنصليات 
. www.auswaertiges-amt.de األملانية حتت

ما هي التأشرية السليمة؟

يتوقف نوع التأشرية اليت تتقدم للحصول 
عليها على حصولك على إخطار القبول 

للدراسة باجلامعة يف أملانيا من عدمه.

تنبيه هام: ال تسافر أبدا إىل أملانيا كسائح 
فالتأشرية السياحية ال ميكن حتويلها يف أي 

حال من األحوال إىل تأشرية دراسية أو إىل 
تأشرية للتقدم للدراسة.

تأشرية الدخول اخلاصة باملتقدمني 
للدراسة

إذا كنت مل حتصل بعد على موافقة 
للدراسة باجلامعة أو باملرحلة التأهيلية، 

فعليك التقدم  لدى السفارة أو القنصلية 
األملانية ببلدك  للحصول على تأشرية دخول 

إىل أملانيا بغرض التقدم للدراسة.

تكون مدة التأشرية ثالثة شهور، وميكنك 
االستفسار عن إمكانية الدراسة بأملانيا 

والسعي إىل حتقيق الشروط اخلاصة بالقبول. 
فإذا ما كان الوقت غري كاف، ميكن مد مدة 

التأشرية إىل ستة شهور حبد أقصى. فإذا 
حصلت خالل هذه املدة على القبول باجلامعة 
أو املرحلة التأهيلية  فيمكنك التقدم للحصول 

على تصريح باإلقامة لألغراض الدراسية.

الكشف الطيب

قد يطلب منك عند التقدم للحصول على 
التأشرية تقدمي شهادة طبية و ميكن احلصول 

على املعلومات اخلاصة بهذه الشهادة من 
السفارة األملانية.

كما ميكن أيضا أن يطلب منك تقدمي شهادة 
طبية عند طلب جتديد تصريح اإلقامة بأملانيا. 

ختتلف القواعد من والية احتادية إىل أخرى. 
ويستطيع بوليس األجانب املسئول عن منطقة 

سكنك أن يزودك باملعلومات التفصيلية.
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تأشرية دخول أملانيا لألغراض الدراسية   

إذا كنت قد حصلت على املوافقة للدراسة 
باجلامعة أو باملرحلة التأهيلية  فأنت 

حتتاج إىل تأشرية  دخول أملانيا للحصول على 
اإلقامة لألغراض الدراسية. وعادة ما تكون 

مدتها ثالثة شهور. فإذا كانت مدة الدراسة 
أكثر من 90 يوما، فعليك التقدم بطلب لدى 
بوليس األجانب التابع له مكان سكنك بأملانيا 
للحصول على تصريح باإلقامة بسبب التقدم 

للدراسة.

ما هي املستندات اليت احتاجها عند 
تقدمي الطلب للحصول على تأشرية  ؟

يفضل االستفسار عن املستندات اليت ترفق 
بطلب احلصول على التأشرية لدى السفارة أو 

القنصلية األملانية ببلدك. وتكون عادة : 

■ إثبات التأمني الصحي 
)انظر ص 27 ) .  

■ إثبات الدعم املايل ) انظر ص28 - 29).
■ إثبات الشهادات والدراسات اليت حصلت 

عليها.
■ إثبات معرفة اللغة األملانية أو ما يفيد 

بالتسجيل يف دورة مكثفة لدراسة اللغة 
األملانية يف أملانيا.

■ يضاف إىل طلب احلصول على تأشرية 
الدخول اخلاصة باملتقدمني للدراسة: 
إخطار القبول من اجلامعة وميكن استبداله 

بتصريح من اجلامعة بأن الطالب سيتم 
قبوله مع ذكر األسباب.

■ يضاف إىل طلب احلصول على تأشرية 
دخول أملانيا لألغراض الدراسية:  تقدمي 
شهادة إمتام الدراسة الثانوية املعرتف بها يف 

أملانيا.

كيف احصل على التصريح باإلقامة 
Aufenthaltserlaubnis؟

يسرى على مجيع الدارسني من أحناء العامل 
ما عدى مواطين دول االحتاد االوروىب  

(EU) أو  أيسلندة أو ليشتنشتاين والنرويج أو 
سويسرا: إذا كانت مدة الدراسة  أطول من 
90 يوما فعليك التقدم بطلب لدى بوليس 
األجانب التابع له مكان دراستك للحصول 

على تصريح باإلقامة )انظر ص 53).

ما هي حقوق اإلقامة بعد االنتهاء من 
الدراسة؟

بعد االنتهاء من الدراسة  جبامعة أملانية 
بنجاح، ميكنك البقاء يف أملانيا والبحث عن 

عمل.

ميكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح 
باإلقامة ملدة عام للبحث عن مكان عمل.  يف 
هذه احلالة جيب تقدمي ما يثبت الدعم املايل 

الالزم لتغطية تكاليف املعيشة وما يفيد جدية 
احملاولة يف إجياد مكان عمل يتناسب مع املؤهل 
الذي حصلت عليه. وخالل البحث عن عمل 
ميكنك االستمرار يف العمل املؤقت - ولكن يف 

إطار عمل الدارسني املسموح به.

فإذا ما حصلت على هذه الوظيفة فعليك 
التقدم للحصول على تصريح باإلقامة ملزاولة 

العمل بأملانيا. ىف هذه احلالة عليك استيفاء 
شروط معينة .
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على الرغم من أن احلكومة األملانية قد سهلت 
يف األعوام األخرية شروط البحث عن عمل 

خلرجيي اجلامعات األملانية من غري األوروبيني. 
ففي األعوام املاضية كانت تعطى األولوية 

لألملان مث مواطين دول االحتاد االوروىب  
(EU) أو  أيسلندة أو ليشتنشتاين أوالنرويج 
أو سويسرا ،  ولكن لألسف هذا ال يعىن أنه 

أصبح من السهل إجياد مكان عمل واحلصول 
على تصريح دائم لإلقامة.
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1.6
هكذا تبحث عن مكان إلقامتك

هنا تعرف كيف تستطيع البحث عن سكن يف أملانيا وإعداده وأنت ما 
زلت يف موطنك.

يسكن الطلبة يف أملانيا إما يف بيوت سكن 
الطلبة أو يف سكن خاص. ورمبا ختتلف 

اجلامعات األملانية عن اجلامعات يف الدول 
األخرى حيث ال توفر اجلامعة سكنا لك فورا 

)انظر ص 51( بعد التسجيل.

عادة عليك أن تبحث بنفسك عن سكن. 
ويتوقف ذلك على مكان اجلامعة وإمكانياتك 
املادية، فهذا ليس دائما موضوعا سهال. لذلك 

عليك البدء يف البحث عن سكن يف وقت 
مبكر جدا- واألفضل من قبل وصولك أملانيا.

وجتد املعلومات اهلامة خبصوص البحث 
عن سكن لدى مكتب الطالب الوافدين 

.Akademischen Auslandsamt

كيف أحصل على مكان  يف بيوت سكن 
الطلبة؟

يوجد يف كل املدن اجلامعية بيوتا كثرية لسكن 
الطلبة. والسكن يف غرفة يف بيوت سكن 

الطلبة هو على األرجح  ارخص حل ممكن. 
)انظر ص 27(

ولديك فرص ال بأس بها للحصول على غرفة 
بسكن الطلبة إذا ما تقدمت مبكرا حلجز 

غرفة. ومن األفضل البدء فور حصولك على 
اإلخطار بالقبول للدراسة  من اجلامعة.

عليك تقدمي طلب لدى مكتب شئون الطلبة 
باجلامعة اليت ستدرس بها.

يقدم مكتب الطالب الوافدين يف بعض 
اجلامعات أماكن مناسبة يف بيوت سكن 

للطلبة. عليك باالستفسار أوال لدى مكتب 
الطالب الوافدين عن كيفية التقدم للحصول 

على غرفة.
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ما هو السكن اخلاص املتاح؟

كما هو معروف يف العامل امجع فان العروض 
السكنية اخلاصة خمتلفة و متعددة األشكال. 

فتبدأ من غرفة خالية إىل شقة مفروشة. وجتد 
باألخص يف املدن اجلامعية عروضا خاصة 

كثرية بأسعار خمفضة نوعا ما.

إذا فيمكنك البحث عن شقة أو غرفة. فمثال 
يوجد غرف يف مساكن مجاعية.

مساكن مجاعية ) WG) تعىن : هنا يعيش 
العديد من األفراد يف شقة سويا. كل ساكن 
له غرفة خاصة وكلهم يتشاركون يف املطبخ 

واحلمام وىف بعض األحيان غرفة املعيشة. كما 
ميكن أن يتقاسموا مصاريف تركيب التليفون. 

هذا النوع من السكن مفضل جدا عند 
الطالب.

وغالبا ما تؤجر الغرف والشقق الصغرية  بعد 
وصولك املكان. اى : ال يقع االختيار الواقعي 
ويتم التأجري إال بعد وصولك إىل أملانيا . إال 

انه ميكنك البدء يف البحث عن طريق االنرتنت 
قبل سفرك بوقت قليل ورمبا تستطيع أيضا 
حتديد مواعيد لرؤية الشقق ) انظر ص 49 

إىل 50).
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1.7
الفحص األخري: األشياء اليت جيب أن توضع يف 

حقيبة السفر

عليك أن تعد و تفحص العديد من املستندات قبل السفر إىل أملانيا. 
فانك حتتاج إىل اآليت:

■ جواز السفر ساري املفعول للمدة اليت 
ستقضيها يف أملانيا. ) تكفى بطاقة حتقيق 

الشخصية  ملواطين دول االحتاد االوروىب  
(EU) أو  أيسلندة أو ليشتنشتاين أوالنرويج 

أو سويسرا(؛
■ من احملتمل: تأشرية )انظر ص 36 إىل 38(؛

■ إخطار القبول من جامعتك أو تصريح 
اجلامعة؛

■ إثبات الدعم املايل )انظر ص 28 إىل 29(؛
■ أصول و كذلك صور معتمدة و مرتمجة من 

املستندات اآلتية:
■ شهادة امليالد،

■ شهادة إمتام الدراسة الثانوية،

■ من احملتمل: شهادات جامعية، شهادات 

إجادة اللغة،
■ من احملتمل: شهادة التامني الصحي إذا ما 

كانت معرتف بها يف أملانيا )انظر ص 27(؛
■ من احملتمل: بطاقة التطعيم ) تستعلم من 

السفارة أو القنصلية األملانية إذا ما كنت 
حتتاج إىل أخذ تطعيم معني(؛

■ من احملتمل: رخصة القيادة الدولية أو 

ترمجة معتمدة لرخصة القيادة احمللية. 
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عند وصولك إىل أملانيا عليك القيام ببعض 
األعمال.

جيب عليك 

■ البحث عن سكن،
،Immatrikulation التسجيل باجلامعة ■

■ التسجيل مبكتب التسجيل بالبلدية 
، Einwohnermeldeamt

■ من احملتمل التقدم للحصول على تصريح 

لإلقامة وكذلك
■ عمل جدول حصص للمحاضرات.

ستجد املساعدة الالزمة يف كل مكان عند 
قيامك بكل هذه اخلطوات.ألنك هنا أيضا 
لست وحدك يف حل مشاكلك والرد على 

تساؤالتك. 

2
هذه هي أوىل اخلطوات يف أملانيا

تبني لك هذه الفقرة ما جيب 
أن تقوم به يف األيام واألسابيع 

األوىل يف أملانيا. وبالطبع: أين جتد 
املساعدة خالل هذه اخلطوات.

حتتاج إىل اآليت:

 Ziel Deutschland/« جتد يف الكتيب
»Destination Germany معلومات شاملة 
عن الدراسة واحلياة يف أملانيا. ميكن احلصول 

على الكتيب من مكاتب اهليئة األملانية للتبادل 
العلمي يف كل أحناء العامل )العناوين انظر ص 
78 إىل 79( كذلك ميكنك حتميلها من املوقع 

www.daad.de/deutschland/service/
literaturtipps

تنبيه هام
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احملطة األوىل:
مكتب الطالب الوافدين

)Akademisches Auslandsamt(

يعد مكتب الطالب الوافدين (AAA( أو 
املكتب الدويل(International Office)  أهم 
مكان للقاء الدارسني األجانب القادمني من 

أحناء العامل يف كل ما خيتص بالدراسة واحلياة 
الطالبية. كل جامعة بها هذه املكاتب اليت 

تعترب حمطات مسئولة عن العالقات الدولية 
بني اجلامعات ويرجع إليها يف كل ما يتعلق 

بهذا األمر.

فقد قمت بالطبع عند إعداد خطة سفرك 
إىل أملانيا باالتصال مبكتب الطالب الوافدين 
جبامعتك. إن العاملني هناك يسعدهم تقدمي 

املساعدة لك بعد الوصول إىل أملانيا والرد 
على مجيع استفساراتك.

هنا جتد  مجيع املعلومات اهلامة  اليت حتتاجها 
يف أيامك األوىل يف أملانيا .فهم يقدمون لك 

املساعدة يف إنهاء اإلجراءات الالزمة - مثل 
التسجيل باجلامعة )انظر ص 51(. وهناك 

حتصل أيضا على املعلومات اخلاصة بالبحث 
عن سكن مناسب .

جتد عناوين مكاتب الطالب الوافدين يف 
اجلامعات األملانية على القرص املدمج املرفق 

مع هذا الكتيب. عادة ما يكون مكتب 
الطالب الوافدين مفتوحا الستفساراتك من 

يوم اجلمعة إىل يوم االثنني من كل أسبوع.

2.1
هكذا حتصل على املساعدة

هنا تعرف من يقدم لك املساعدة يف أملانيا وىف اى موضوع. نقدم لك 
صورة شاملة قصرية ألهم احملطات باجلامعات 

“Patenprogramme“ برامج املرىب

تنظم بعض اجلامعات األملانية برامج خاصة 
 “Patenprogramme « تسمى برامج املرىب
مبقتضاها حتصل كطالب اجتىب على زميل 

شخصي من الطلبة القدامى باجلامعة. هؤالء 
عندهم  خربة بكل ما جيرى باجلامعة. فهم 
يقدمون لك املساعدة الالزمة يف اإلجراءات 
احلكومية أو مشاكل احلياة اليومية وكذلك 

املسائل اخلاصة بالدراسة اخل... 
كما أنهم كثريا ما يتصلون بك قبل مغادرتك 

موطنك.

عليك باالستفسار لدى مكتب الطالب الوافدين 
جبامعتك إذا ما كان لديهم مثل هذا الربنامج.
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يعجبين اآليت...

االتصال جبنسيات وثقافات خمتلفة 
من الناس. انه من املفيد جدا للطالب 

األجانب القادمني من أحناء العامل التعرف 
على طلبة أملان وخاصة يف بداية الفصل 

الدراسي. أما بالنسبة لنا كمرشدين للطلبة 
فيسرنا جدا أن نستطيع تقدمي يد املعونة. 

ومن أكثر األشخاص الذين استطعت 
فمثال  معونتهم جاكو عند وصوله بيليفالد – 
عند تسجيل املوبايل أو االنرتنت، وأيضا عند 

تنظيم جدول احلصص اخلاص به.

سريينا دريكسهاجه تدرس علم اللغة 
والقانون جبامعة بيليفالد وتعمل ضمن 

الطلبة املرشد ين يف برنامج اإلخوة 
واألخوات.

جامعة بيليفالد

خصصت يل جامعة بيليفالد عن طريق 
املكتب الدويل طالبة مرشدة  . اتصلت 

ىب سريينا وأنا مازلت يف فنلندة. حضرت 
وانتظرتين عند وصويل حمطة القطار 

وقدمت يل كل املساعدات يف مجيع 
اإلجراءات العملية اليت قابلتين. كنت 

استطيع سؤاهلا يف كل ما احتاجه. اليوم 
استطيع قضاء مجيع حاجايت وحدي. 

ولكىن اشعر بالراحة لوجود سريينا عند 
احلاجة إليها.

جاكو بويكونن طالب يتبع برنامج 
Erasmus من فنلندة. يدرس علم التاريخ 

السياسي جبامعة بيليفالد .
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مكاتب شئون الطلبة

يقدم مكتب شئون الطلبة باجلامعات األملانية 
كثريا من املساعدات للطالب. فمثال يقدم 

غرفا ببيوت سكن الطلبة وهو مسئول أيضا 
عن مطاعم اجلامعة.

تعرض بعض مكاتب شئون الطلبة باقة 
خاصة من اخلدمات املتطورة للطلبة األجانب 

القادمني من أحناء العامل. هذه الباقة تسهل 
التأقلم على احلياة واالندماج يف الدراسة يف 

أملانيا.

تتوقف املساعدات املوجودة يف الباقة على 
اجلامعة اليت تقدمها و غالبا ما تضم الباقة 

اآلتى:

■ غرفة يف بيوت سكن الطلبة )انظر ص40(،

■ رسوم اخلدمة االجتماعية و رمبا بطاقة 
الفصل الدراسي )انظر ص 25(،

■ حفالت ثقافية ورحالت،

■ غذاء مبطعم اجلامعة،

■ االشرتاك يف التأمني الصحي االجبارى أو 
اخلاص ) انظر ص 27)

كما تقدم بعض مكاتب شئون الطلبة 
باإلضافة إىل ذلك دورات رياضية و لغوية.

وتوفر يف بعض األحيان دراجات وكومبيوتر  
و أدوات منزلية ومالءات السرير. أو تنظم 

استقبالكم يف املطار.

ويتحدد سعر باقة اخلدمات طبقا للمساعدات 
اليت تقدم. فقيمتها ترتاوح ما بني 158 إىل 

358 يورو يف الشهر وميكن تقدميها ملدة فصل 
دراسي واحد أو فصلني دراسيني حبد أقصى. 
توجد باقة اخلدمات حاليا يف 39 مكتب شئون 

طلبة من امجاىل 58 مكتب شئون طلبة 
باجلامعات األملانية. عدد الباقات حمدود. فإذا 
ما كنت مهتما بهذه الباقة فعليك االستعالم 
يف وقت مبكر مبكتب شئون الطلبة جبامعتك.

بيانات أخرى؟
 www.internationale-studierende.de t

هيئات طالبية

هناك جمموعات خمتلفة باجلامعة متثل 
الدارسني تقدم لك املساعدات واإلرشادات 

القيمة.  تنتخب هذه اجملموعات من 
الدارسني من طالب اجلامعة أنفسهم. وهى 
متثل مصاحلهم يف اجلامعة. هذه اجملموعات 

تسمى  مثال االحتاد العام للطالبAStA، جلنة 
الطالب املستقلة USTA أو جملس الطالبات 

.StuRa

وهى تهتم جبانب أشياء أخرى أيضا بأمور 
واحتياجات الدارسني الثقافية واالجتماعية 

وتراعى تنظيم برامج رياضية وثقافية لتمضية 
وقت الفراغ. باإلضافة إىل ذلك تنصح 

الدارسني يف كيفية البحث عن سكن أو عمل 
اضاىف. وتنظم بعض الرحالت اجلماعية إىل 

بالد أخرى. وجمموعات أخرى تعرض دورات 
لتدريس اللغة األملانية للطلبة األجانب 

القادمني من أحناء العامل و كثري منهم يقدمون 
املساعدة يف عقد صداقات تفيد يف استخدام 

   Sprachtandem وإجادة اللغة
)انظر ص 70 اىل ض 71).
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جمموعات جامعية دولية

هذا و جتد يف كثري من اجلامعات جمموعات 
من الطالب ا تساعد على األخص الدارسني 

األجانب.

فهي تقدم العون للطلبة املستجدين وتنظم 
هلم حفالت و رحالت و تعد هلم ركنا دائما 

يلتقون فيه وميكنهم سريعا التعرف على 
طالب آخرين )انظر ص 62).

مكاتب شئون الطلبة التابعة لكل 
Fachschaft ختصص

يف حالة وجود اى استفسار خاص بتخصصك 
الدراسي عليك التوجه إىل ممثلي الطلبة 

مبكاتب شئون الطلبة التابعة لكل ختصص 
Fachschaft. وهم جمموعة خمتارة 

ميثلون الطلبة يف ختصصات ومقررات دراسية 
معينة. 

هذا و ينظمون أيضا عند بداية الفصل 
الدراسي حماضرات توعية للطالب 

املستجدين. هنا تعرف كيف تنظم دراستك 
وعالوة على ذلك تتعلم كيف تعقد صداقات 

مع طالب آخرين. وعادة ما يقدمون املساعدة 
يف توجيه الطالب عند بداية تأقلمهم على 

الدراسة جبامعتهم اجلديدة.
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كما سبق وأوضحنا: عليك البدء مبكرا يف 
البحث على سكن يف أملانيا  ويفضل قبل 

السفر وأنت مازلت يف وطنك.  وهذا يسرى 
قبل كل شيء يف حالة الرغبة يف السكن يف 

بيوت سكن الطلبة )انظر ص 40).

أما إذا كنت تفضل السكن اخلاص -  يف شقة 
صغرية مثال أو يف غرفة يف مساكن مجاعية 

)انظر ص 41( - فغالبا ما يبدأ البحث املكثف 
بعد وصولك أملانيا. 

هذه األماكن ميكن احلصول عليها بعد 
الوصول. أي ترى الشقة بنفسك وتتصل 
باملؤجر . وعندما تتفقا على كل النقاط 

توقعان على عقد اإلجيار.

جتد املعلومات اخلاصة بالبحث عن سكن 
بعد الوصول إىل مكان الدراسة لدى مكتب 

الطالب الوافدين أو املكتب الدويل.

أين أقضى  الليايل األوىل؟

مل حتصل بعد على سكن عند وصولك أملانيا؟ 
إذن هناك عدة إمكانيات أين ميكنك قضاء 
الليايل األوىل. جتد املعلومات اخلاصة بذلك 

أيضا لدى مكتب الطالب الوافدين أو 
املكتب الدويل.

تقدم مكاتب شئون الطلبة واجلمعيات 
الطالبية اخملتلفة يف بعض اجلامعات أماكن 

مناسبة للمبيت يف األيام األوىل.

باإلضافة إىل ذلك يوجد إمكانية للسكن يف 
بنسيونات خاصة ) هي عبارة عن فندق 

صغري( أو يف غرفة ببيوت الشباب. ويشرتط 
للمبيت هناك  احلصول على عضوية  احد 
احتادات  بيوت الشباب الدولية واليت ميكن 

احلصول عليها بكل سهولة بكل بيوت شباب 
يف مقابل سداد مبلغ زهيد. 

بيانات أخرى؟
 www.Jugendherberge.de t

2.2
هكذا تستطيع  إجياد سكن

هنا جتد معلومات عن كيفية قضاء الليايل األوىل يف أملانيا يف حالة عدم 
وكذلك عن كيفية البحث عن  حصولك بعد على مكان للسكن – 

سكن بعد وصولك.
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أين أجد اإلعالنات عن الشقق اخلالية؟

جتد الغرف أو الشقق اخلالية عن طريق 
إعالنات تنشر يف أماكن كثرية و متنوعة. 

تساعد كثري من مكاتب شئون الطلبة 
الدارسني القادمني من أحناء العامل و ممثلي 

الطلبة أو مكاتب الطالب الوافدين يف إجياد 
سكن للدارسني اجلدد.  هناك حتصل على 

عناوين مؤجرين لسكن خاص.

كما جتد اإلعالنات عن الشقق والغرف 
اخلالية باجلامعة باألماكن اخملصصة لذلك. 

تستطيع أيضا أن ترتك على اللوحات السوداء 
”schwarze Bretter« إعالن بأنك تبحث عن 

غرفة خالية.

وجتد أيضا العروض يف الصحف اليومية  
- أيام السبت عادة. كما ميكنك البحث يف 

االنرتنت على مواقع الصحف اليومية ويوجد 
أيضا إعالنات سكن يف اجملالت وصحف 

الطلبة. عليك احلصول على الطبعات األوىل 
واالستفسار يف أسرع وقت ممكن حيث أن 

العروض املناسبة تنتهي سريعا.

ولقد ختصصت بعض مراكز التسكني 
وبورصات الشقق يف توفري أماكن لسكن 

الطالب ويقدمونها عن طريق االنرتنت، على 
سبيل املثال:

www.studenten-wg.de t
www.studenten-wohnung.de t

www. easywg.de t
      www.wg-gesucht.de t
www.mitwohnzentrale.de t

www.homecompany.de t
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لكي نستطيع الدراسة جبامعة أملانية، علينا 
تسجيل أنفسنا بها. هذا اإلجراء يسمى 

.Immatrikulation التسجيل
إذن فبعد إن تسجل نفسك لك احلق يف 

حضور مجيع احملاضرات باجلامعة والتقدم 
لالمتحانات واحلصول على الدرجة اجلامعية. 

كذلك ميكنك استخدام مجيع منشآت اجلامعة 
قاعات  املالعب الرياضية –  – مثل املكتبة – 

احلاسب اآليل.

ميكنك فور حصولك على إخطار القبول من 
مكتب الطالب الوافدين أو من مكتب القبول 

املركزي القيام بالتسجيل جبامعتك األملانية 
)انظر ص 34(. هذا وجتد مع إخطار القبول 

معلومات عن املوعد الذي جيب عليك 
التسجيل فيه. برجاء مراعاة أن مدة التسجيل 

باجلامعة تكون عادة قصرية وغالبا ما جيب 
عليك أن تتقدم هلا شخصيا باجلامعة.

عليك عند التسجيل إحضار أوراق ومستندات 
معينة. و يقوم مكتب الطالب الوافدين 
بإخطارك جبميع املستندات املطلوبة. 

ولكن جيب إن تأخذ يف االعتبار انك يف كل 
احلاالت جيب إن تقدم املستندات اآلتية:

■ إخطار القبول باجلامعة اخلاص بك
■ إثبات تسديد اشرتاك التأمني الصحي.

عندما يتم التسجيل حتصل فورا على إقرار 
يفيد إمتام تسجيلك باجلامعة. هذا اإلقرار 

حيل مكان البطاقة اجلامعية اليت ستحصل 
عليها بعد وقت قصري بالربيد. فعلى سبيل 
املثال أنت حتتاج إىل اإلقرار الذي يفيد إمتام 

تسجيلك باجلامعة عند التقدم للحصول على 
اإلقامة لدى بوليس األجانب 

)انظر ص 53).

2.3
هكذا تستطيع تسجيل نفسك يف جامعتك

 Immatrikulation هنا تعرف ما جيب عليك مراعاته عند التسجيل
جبامعتك يف أملانيا.
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لقد وفقت ووجدت غرفة أو شقة للسكن 
؟ هذا مجيل جدا، عليك اآلن االنتهاء من 

بعض اإلجراءات احلكومية. وهنا ميكنك أيضا 
االعتماد على مساعدات من الطلبة القدامى 

أو مكتب الطالب الوافدين.

ماذا على أن افعل لدى مكتب التسجيل 
بالبلدية؟

عندما جتد سكنا جيب عليك التوجه إىل 
مكتب التسجيل اخملتص بك يف البلدية 

لتسجيل نفسك. عادة ما يوجد هذا املكتب 
يف املدن الكبرية يف إدارة احلي أو يف مكتب 

احملافظة عن املنطقة اليت تسكن فيها. ميكن 
أن حتصل على العنوان من مكتب الطالب 
الوافدين. لتسجيل نفسك هناك جيب أن 

تقدم املستندات اآلتية:

■ جواز السفر ورمبا التأشرية

وكذلك  
■ عقد اإلجيار وإقرار من املؤجر بأنك انتقلت 

للسكن.

رمبا حتتاج إىل أوراق أخرى مثل القرار الذي 
يفيد إمتام تسجيلك باجلامعة أو صورة من 

جواز سفرك. عليك االستفسار الدقيق  لدى 
مكتب الطالب الوافدين عن األوراق املطلوبة 

قبل البدء يف اخلطوات.

تقوم مبلء االستمارة  لدى مكتب التسجيل 
بالبلدية  وحتصل على اإلقرار بالتسجيل .

عليك حفظ هذا اإلقرار جيدا يف مكان أمني.

برجاء مراعاة ا آليت: كل من يقيم يف أملانيا 
ويقوم بتغيري سكنه، عليه خالل أسبوع إخطار 

مكتب التسجيل بالبلدية أو احلي الذي يقيم 
به.

2.4
هكذا تستطيع االنتهاء من اإلجراءات الرسمية األوىل

هنا تعرف املصاحل احلكومية اليت عليك التوجه إليها بعد حصولك 
على مسكن و تسجيلك باجلامعة.
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ماذا جيب على ان افعل للحصول على 
تصريح باإلقامة Aufenthaltserlaubnis؟

تتوقف اإلجراءات اليت جيب عليك القيام بها 
على موطنك االصلى.

t إذا كنت من مواطين إحدى دول 
االحتاد االوروىبEU أو من أيسلندة او 
ليشتنشتاين أو النرويج او سويسرا ؟

إذن فأنت ستحصل مسبقا من مكتب 
التسجيل بالبلدية  على شهادة تفيد حقك 
  Bescheinigung über يف اإلقامة يف البالد

das Aufenthaltsrecht وأحيانا يتطلب األمر 
إثبات أن لديك اإلمكانيات املالية الالزمة 

ملواجهة مصروفات معيشتك )انظر ص 28) 
باإلضافة إىل اشرتاكك بالتأمني الصحي )انظر 

ص 27) .
         

t املعلومات والبيانات اآلتية خبصوص 
اإلقامة ال ختصك؛ تابع القراءة ص54.

t إذا مل تكن من مواطين البالد املذكورة 
أعاله؟

فعليك بعد التسجيل مبكتب التسجيل 
بالبلدية التوجه إىل مكتب بوليس األجانب 

التابع له جامعتك. ستحصل على العنوان من 
مكتب الطالب الوافدين. هناك سيفيدونك 

باملستندات اليت عليك تقدميها.

عليك التقدم بطلب لدى بوليس األجانب 
للحصول على تصريح باإلقامة . مع هذا 

الطلب عليك إحضار اآليت :

■ اإلقرار بالتسجيل  لدى مكتب التسجيل 
بالبلدية     )انظر ص 52).

■ إثبات التامني الصحي )انظر ص 27).
■ القرارالذى  يفيد بإمتام تسجيلك باجلامعة 

األملانية )انظر ص 51).
■ رمبا إثبات الدعم املايل )انظر ص 28 إىل 

ص 29).
■ جواز السفر ورمبا التأشرية )انظر ص 36 

إىل ص38).
■ رمبا شهادة صحية )انظر ص 37).

■ مبلغ من املال يكفى لتسديد رسوم 

استخراج تصريح اإلقامة ) عليك 
باالستفسار لدى مكتب الطالب الوافدين 

عن قيمة الرسوم(.
■ رمبا عقد اإلجيار.

.(biometrische) رمبا صور فوتوغرافية ■
 

مينح تصريح اإلقامة عادة ملدة عام واحد حبد 
ادين وعامني حبد أقصى. ولكن ميكن جتديد 

التصريح.

53اإلجراءات الرسمية األوىل

daad arabic newwww.indd   53 9/11/11   12:17 PM



إن الدراسة اجلامعية ختتلف متاما عن التعليم 
املدرسي. وهذا يف الواقع يسرى على أملانيا 

بصورة أقوى من بالد أخرى كثرية. ففي 
الوقت الذي يتبع التلميذ يف املدرسة جدول 

حصص ثابت تقدم اللوائح الدراسية للدارس 
مساحة كبرية من احلرية لتنظيم خطة 

دراسته.

هذه احلرية تتطلب من الدارس عند التحاقه 
باجلامعة أن يعتمد على نفسه يف الدراسة و 
تتطلب منه أيضا قدرة فائقة على االلتزام 

واالجتهاد اخلالق للوصول إىل هدفه 
الدراسي. ولكن هذا ال يعىن  انه عليك أن 

تتخذ مبفردك كل القرارات. استفد من العروض 
املقدمة إلرشاد الطلبة : يوجد العديد من 

احملاضرات التمهيدية للطالب املستجدين عند 
بداية الفصل الدراسي. وتنظم هذه الدروس 
من قبل احتاد الطلبة ASta )انظر ص 47) 

أو مكاتب شئون الطلبة التابعة لكل 
ختصص Fachschaft )انظر ص 48( ومتنح 

هذه اللقاءات الفرصة للحصول على معلومات 
هامة خاصة باجلامعة ومنشآتها وتساعد الطلبة 

يف تنظيم ختصصهم الدراسي.

ينظم كذلك مكتب الطالب الوافدين حماضرات 
ألقلمة الطالب األجانب املستجدين ليتمكنوا من 

التعرف على اجلامعة. وهذه احملاضرات هامة 
جدا للتخطيط الدراسي وجيب احلرص على 
حضورها. هذا وحتصلون على دعوة حلضورها 

ضمن إخطار القبول للدراسة . 

ما هي أنواع احملاضرات 
Lehrveranstaltungen اليت تقدم؟

يوجد باجلامعات عدد من أشكال احملاضرات 
اليت ختتلف يف أهميتها باختالف املادة اليت 

تدرس ونوع اجلامعة اليت تدرس بها.

وتعد احملاضرة Vorlesung  وقاعات البحث
Seminar والدروس Kurse واحللقات الدراسية 

اليت تسمى Tutorien واملقابل هلذه احللقات 
الذي يسمى Übung تدريبات  كذلك 

”Repetitorien«وهى دروس للمراجعة وحلقات 
املناقشة العلمية ”Kolloquien«  كل هذه 
األشكال تعترب من أهم أشكال احملاضرات.

ففي احملاضرة Vorlesung يتناول  األستاذ 
موضوعا حمددا. وعادة ال يوجد هنا مناقشات 

وعدد املشاركني غري حمدد.

2.5
هكذا تقوم بتنظيم دراستك

مثل  هنا حتصل على معلومات رئيسية لتنظيم دراستك يف أملانيا –  
أنواع احملاضرات اخملتلفة،  اللوائح الدراسية واجلدول الدراسي.
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و يف قاعات البحث Seminaren والدروس
Kursen يتاح للطلبة مناقشة بعض املسائل 

العلمية حتت إشراف األساتذة. وتلعب أحباث 
الطالب ومناقشتها مع الزمالء واألساتذة دورا 

أساسيا يف قاعات البحث.  عدد املشاركني 
حمدد.

   Tutorium تساعد احللقة الدراسية
الدارسني اجلدد على فهم ما جاء يف 

احملاضرات وقاعات البحث وتنظم احللقات 
الدراسية عادة من الدارسني يف املراحل 

املتقدمة )Tutoren) الذين يقومون بشرح 
املنهج . ميكن أيضا لألساتذة واحملاضرين 

واملعيدين واملساعدين العلميني اإلشراف على 
هذه احللقات الدراسية املصاحبة للمحاضرة 

.Übungen وتسمى

يوجد يف بعض التخصصات الدراسية 
 Arbeits –جمموعات عمل ودراسة
 Lerngruppen. هنا جيتمع الدارسون 

ملراجعة أو للتحضري سويا لالمتحان يف مادة 
من مواد احملاضرات.

وىف بعض التخصصات هناك ما يسمى    
“Repetitorien“ وهى دروس للمراجعة 

حيث يقدم للدارسني حتت إشراف األساتذة 
مراجعة علمية للمنهج الذي درسوه ويعد 

الطلبة خصيصا لالمتحان. 

أما احللقات الدراسية اليت جيتمع فيها طلبة 
السنوات النهائية فيقدمون و يناقشون أحباثهم 

العلمية مع املتخصصني يف املادة فتسمى 
.«Kolloquien«  حلقة مناقشة علمية

طورت بعض اجلامعات وحدات دراسية 
 . Online – Lehrmodule على االنرتنت

هذه الوحدات تكمل أشكال احملاضرات 
املتعارف عليها.

ما هي اللوائح الدراسية اليت مت بناء 
املنهج الدراسي عليها؟

جتد يف اللوائح الدراسية كل ما خيص املنهج 
الدراسي لكل ختصص.هنا جتد املنهج حمددا، 

ما هي املواد واحملتويات اخلاصة بالدراسة 
واألعمال واألحباث املقررة للحصول على 

شهادة أو درجة جامعية )انظر ص 12 إىل ص 
13(. عليك قراءة واستيعاب ما تتضمنه لوائح 

الدراسة واالمتحانات من مقررات وذلك يف 
بداية الدراسة. وىف أغلب األحيان تكون معلنة 
على االنرتنت على صفحة القسم اخلاص بك 

أو باملعهد.

املقررات الدراسية اخلاصة بدرجات 
البكالوريوس واملاجستري مقسمة إىل وحدات 

Module. وهذه الوحدات متثل وحدات 
   Vorlesungenدراسية على شكل حماضرات

أو قاعات حبث Seminarأو دورات تدريبية 
Übung يف مواضيع تتصل  بعضها ببعض. 

وحتتاج الوحدة الدراسية إىل كم من الدراسة 
والتحصيل يرتاوح بني ستة إىل عشر ساعات 

أسبوعيا وممكن أن يستمر حبد أقصى ملدة 
فصلني دراسيني.

كليات، أقسام علمية / معاهد 
دراسات، قاعات البحث

انضمت بعض التخصصات إىل كليات اواقسام 
علمية باجلامعات الكبرية. على سبيل املثال 

كلية اآلداب أو الطب.

سيشرف قسم من األقسام أو قاعة حبث على 
كل مادة. 

وطبقا لكل جامعة سيكون مكانه إما يف مبىن 
مستقل أو دور من املبىن الرئيسي. هنا ستجد 

أعضاء هيئة التدريس وزمالءك )هؤالء هم 
مجيع من يدرسون معك( وكثريا ما جتد أيضا 

مما يتيح  مكتبة مبراجع وكتب متخصصة – 
إمكانيات عديدة للتبادل العلمي والشخصي.

55تنظيم الدراسة

daad arabic newwww.indd   55 9/11/11   12:17 PM



 وعند النجاح يف كل وحدة دراسية على 
حدة حيصل الطالب على عدد من النقاط. 

ولالنتهاء من الدراسة جيب أن حيصل 
الطالب على عدد معني من امجاىل النقاط  

. Credit Points اليت تسمى
     

للحصول على البكالوريوس جيب عليك أن 
طبقا للوائح الدراسية لكل جامعة  حتصل – 
على حدة - على نقاط حتصيل ترتاوح ما 

بني 180 إىل 240 نقطة. أما درجة املاجستري 
فتحتاج ما بني 60 إىل 120 نقطة حتصيل.  

ما  هي أشكال االمتحانات املوجودة ؟

جتمع نقاط التفوق عن طريق احلضور 
املنتظم للمحاضرات والدروس. وعادة يكون 
عليك عند نهايتها اجتيازا اختبار بنجاح و 

هلذه االختبارات أشكال خمتلفة. فمن ضمن 
األشكال املطروحة يوجد اآليت : 

■ امتحانات حتريرية Klausuren )امتحانات 
حتريرية يف بعض املوضوعات اليت نوقشت 

خالل هذه احملاضرات لسؤاهلم فيها،
■ أحباث ) حماضرات قصرية يف بعض 

املواضيع(،
■ واجبات منزلية )حبث حتريري يف احد 

املوضوعات املعينة( كذلك
■ امتحانات شفهية

كيف أقوم بإعداد جدول الدراسة اخلاص 
ىب؟

جتد يف اللوائح الدراسية اخلاصة بتخصصك 
معلومات إمجالية عن املقررات الدراسية وعدد 
الوحدات الدراسية اليت جيب عليك حضورها. 

وهذا ال يعىن أن جدولك الدراسي قد اكتمل 
فكثريا ما جتد أن عليك االختيار داخل الوحدة 
الدراسية بني احملاضرات على أساس اختالف 

املوضوعات املتخصصة اليت تتناوهلا.

لكي تعد جدولك الدراسي أنت حتتاج إىل 
 .Vorlesungsverzeichnis قائمة احملاضرات
وتوجد لكل مادة قائمة حماضرات مفصلة
 Kommentierte Vorlesungsverzeichnis
)KVV( خاصة بها. . وغالبا ما  تكون معلنة 
على االنرتنت على موقع قسمك أو معهدك 

وتضم شرحا وتوضيحا  جلميع احملاضرات 
والدروس اليت ستقدم خالل الفصل الدراسي . 
كما تشري إىل املراجع العلمية والكتب اليت جيب 

استخدامها عند حتضري احملاضرات والدروس.

)ECTS( نقاط تّفوق طبقا لــ

يتم تقدير اجلهد املبذول  يف مرحليت 
البكالوريوس واملاجستري طبقا لتقديرات النظام 
 European Credit االوروىب لتحويل الدرجات
Transfer System (ECTS) الذي يقيم جمهود 
الدارس عن طريق كم العمل والتحصيل الذي 

يبذله واملطلوب للنجاح يف احلصول على 
الدرجة العلمية.

حتسب أيضا التقديرات اليت حيصل عليها 
الدارس يف االمتحان عالوة على اجملهود الذي 

يبذل يف حتضري واستيعاب احملاضرات و كل هذه 
النتائج متثل التقدير النهائي للتخرج.

  Credit Pointنقطة التفوق و تسمى أيضا
أو ECTS تعادل من 25 إىل 30 ساعة عمل 

وحتصيل. تنظم املقررات الدراسية عادة على 
أساس حتصيل الدارس 30 نقطة يف كل فصل 
دراسي لكي يتمكن من إنهاء دراسته يف املدة 

.Regelstudienzeit املقررة له

يسهل نظام ا لــ (ECTS) تقييم واالعرتاف 
مبجهود الدارس يف البالد اخملتلفة. فإذا كانت 

الدرجات ال تقيم يف جامعة وطنك وغري معرتف 
بها : اطلب من أستاذك أو مدرسك استخراج 
شهادة تفيد حبضورك احملاضرات و بتقديراتك 

يف االمتحانات.
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ويتم اإلعالن عن أي تغري مفاجئ يف احملاضرات 
املقدمة على اللوحة السوداء أو على االنرتنت 

على موقع القسم أو املعهد.

إذا اخرتت احملاضرات  و قاعات البحث  اليت 
ستنتظم بها خالل وحدتك الدراسية فعليك 

عادة التقدم حلضور هذه احملاضرات وهذا يتم 
أيضا عن طريق االنرتنت.

ويكون اإلقبال على بعض املواد كبريا من 
الدارسني. فإذا ما أردنا حضور قاعة حبث 

حمددة جيب علينا التقدم يف الوقت املناسب.

هل أصبح جدولك الدراسي جاهز ؟  وهل 
حجزت حلضور احملاضرات والدروس اليت 

اخرتتها ؟
إذا فاآلن ميكنك البدء يف دراستك يف أملانيا.
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من املهم جدا لك التأقلم على احلياة يف أملانيا 
ومجع اخلربات اهلامة. ولتحقيق هذا مجعنا 

لك هنا بعض التوصيات و النصائح.

3
هكذا يتحقق لك النجاح يف إقامتك ودراستك يف 

أملانيا

جتد يف هذه الفقرة األخرية 
معلومات يف ثالثة مواضيع هامة 

لكي تستطيع حتقيق النجاح 
والذكريات اجلميلة مدة إقامتك 

يف أملانيا. نتكلم هنا عن العالقات 
والصداقات وكذلك عن اخلربة 

املهنية و تعلم اللغة األملانية
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لن تطيب لك احلياة يف أملانيا و تشعر 
بالطمأنينة ألنك ناجح يف دراستك فقط. 

بل أن جزءا كبريا من هذه الراحة يرجع إىل  
نوعية احلياة اليت حتياها والعالقات الشخصية 

اليت تكونها.

احلياة اجلامعية خمتلفة متاما - وهذا يرجع 
أيضا الن اجلامعات نفسها خمتلفة عن بعضها. 
جتد بعض اجلامعات صغرية نوعا ما و حييط 

بها البصر. وجامعات أخرى جتدها على عكس 
ذلك عبارة عن مؤسسة تعليمية واسعة جدا 
ليس من السهل فيها إقامة عالقات تعارف 

وطيدة بني الطلبة.   

لذلك اعددنا لك هنا بعض االفكار الىت 
تسهل لك الطريق ىف كيفية البحث عن 

عالقات واقامتها. وبالطبع ستكتشف  انت 
ايضا إمكانيات أخرى لتكوين عالقات و عقد 

صداقات.

النصيحة األوىل: اشرتك يف حماضرات 
أقلمة الطالب املستجدين.

الطلبة  احتاد  قبل  من  احملاضرات  هذه  تنظم 
لكل  التابعة  الطلبة  شئون  مكاتب  أو   AStA 
الطالب  مكتب  أو   Fachschaft ختصص 
الوافدين. هنا يلتقي الطالب املستجدين الذين 

يشعرون بالغربة مثلك متاما بعضهم ببعض.

النصيحة الثانية: أقدم على اخلطوة األوىل.
ال تنتظر حىت يبدأ احد بالكالم معك اغتنم 

فرصة املبادرة.

النصيحة الثالثة:جيب ان ترتدد على 
 ،Stammtische االركان الدائمة للقاء

مجعيات الطلبة ، األنشطة الرياضية، 
احلفالت...

وعموما فان الكافيرتيات واملطاعم وأماكن 
لقاء الطلبة والشرب تلعب دورا هاما ىف احلياة 

االجتماعية ىف املانيا. هنا تعقد لقاءات بني 
الدارسني. وتنظم بعض األقسام والكليات ركنا 

دائما للقاء Stammtisch مبعىن أن : يلتقي 
الطالب بصفة منتظمة ىف مكان او كافيرتيا معينة  

يتم فيها  التعارف و تعقد صداقات جديدة بني 
الزمالء ىف القسم تؤدى إىل تبادل املعلومات ىف 

التخصص واالتفاق على مشاريع مجاعية.

3.1
هكذا تستطيع إقامة عالقات

هنا تعرف كيف تغتنم الفرصة املناسبة يف احلياة اجلامعية إلقامة 
عالقات
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يف كل جامعة توجد جمموعات من الطلبة 
هلم هوايات واهتمامات مشرتكة. فهناك أندية 

متنوعة للطلبة، جمموعات سياسية، كورال 
اجلامعة، فرق موسيقية، فرق مسرحية وأكثر 

من ذلك. واملكان األنسب إلقامة عالقات 
يكون حيثما تكون هذه اجملموعات. هذا 

وميكنك معرفة اجملموعات املوجودة جبامعتك 
لدى ممثلي الطلبة او مراكز إرشاد الطلبة.

يوجد يف معظم املدن الىت بها جامعات 
مجعيات طالبية ودينية وجامعية 

كاثوليكية وبروتستانتية ومجعيات لديانات 
أخرى. علما بان هذه اجلمعيات ال تهتم فقط 
مبسائل العقيدة ولكنها تهتم بتنظيم رحالت 
مجاعية و حفالت وأيضا باحلوار واملناقشات 

وأشياء كثرية أخرى. جتد العناوين على 
االنرتنت على موقع جامعتك.

كما يوجد عدد من اهليئات الطالبية 
الدولية. االجتماعات واحلفالت اليت تقيمها 
هذه اهليئات تعترب فرص لقاء جيدة لتبادل 

اخلربات. 

نذكر على سبيل املثال اجملموعات اآلتية:
 Association des Etats Generaux des ■
 Etudiants deاحتاد طلبة اوروىب جلميع 

 L‘Europe  - AEGEE :الكليات
                                                                                     )www.aegee.org(    

■ AIESEC: اكرب هيئة طالبية عاملية 
)www.aiesec.de( للمتخصصني يف  االقتصاد
   European Law Students Association ■

:ELSAهيئة طالبية لرجال القانون الذين 
على أبواب التخرج

)www.elsa-germany.org(  

حنن ننظم 

برناجما الستقبال الطالب األجانب اجلدد. 
نأخذهم يف جولة يف اجلامعة واملدينة. مث ننظم 
هلم زيارة الماكن اللقاء والشرب و نرحب بهم 
خالل إفطار هادئ ومريح. ومن األشياء اليت 

حيبونها على وجه اخلصوص توزيع الدراجات! 
ويتعرفون سريعا على طلبة أملان عن طريق 
 Intercambio-Sprach Duo برنامج اللغة
ويستطيعون ضمن مشاريع مشرتكة حتسني 

AEGEE لغتهم األملانية. حنن من مؤسسة
يسعدنا جدا و دائما حضور الدارسني األجانب 

لنا ونسعى للمساهمة يف توفري إقامة هلم 
بباساو ال ينسوها.

لويس هرتفيج تدرس دراسات أوروبية 
 AEGEEب Erasmus جبامعة باساووممثلة

بباساو
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يوجد يف كل جامعة عروض لدورات 
رياضية يف كل الرياضات املمكنة. علما بان 

جزءا كبريا من هذه الدورات باجملان. هنا جتد 
فرصا كثرية للتعرف على طالب آخرين.

جتد الربنامج الرياضي احلايل على االنرتنت 
على موقع جامعتك.

و جدير بالذكر أن احلفالت اجلامعية اليت 
تقام يف كل فصل دراسي متثل فرصة جيدة 

للتعرف على زمالء وأشخاص جدد.
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رمبا تريد خالل دراستك يف أملانيا االستفادة 
جبمع معلومات وخربات عن سوق العمل 

االملاىن. يف هذه احلالة تكون فرصتك الكربى  
يف مزاولة عمل اضاىف أو القيام بتدريب عملي 
يف أملانيا. وعالوة على ذلك فانه طريق جيد 

إلقامة عالقات.

وىف النهاية فانك سرتبح مبالغ إضافية من هذا 
العمل االضاىف. ولكن عليك مراعاة اآليت :

 ال ميكنك عمليا االعتماد على أن هذه 
األعمال اإلضافية جبانب دراستك ستكفى 

لتغطية مجيع تكاليف معيشتك . بل ال ميكنك 
حىت االعتماد على انك ستجد عمال إضافيا 
يف أملانيا. عالوة على ذلك فانه غري مسموح 

بعمل الطلبة إال حتت شروط خاصة وىف 
أضيق احلدود. 

ما هي األعمال اإلضافية  التقليدية اليت 
يزاوهلا الطلبة؟

األعمال املثالية اليت تناسب دراستك تكون 
األعمال اإلضافية باملعاهد، باملكتبات أو بأي 

منشأة من منشآت اجلامعات.

يعترب العمل كجر سون بالكافيرتيات وأماكن 
اللقاء والشرب  من األعمال اإلضافية 

الكالسيكية اليت يشغلها الطلبة. يرافق  
دارسون آخرون الزوار باملعارض اخملتلفة كما 

يعمل البعض كسائقني لتوصيل الطرود أو على 
الدراجة لتوصيل احلقائب الربيدية. وآخرون 

يعملون يف أعمال النظافة أو يف مكاتب تصوير 
املستندات أو كجلساء لألطفال وهكذا.

فإذا ما كنت تبحث عن عمل اضاىف فانتبه 
لإلعالنات اليت تعلق باللوحات السوداء 

باجلامعة، باملكتبات، بالسوبر ماركات اخل....... 
وجتد يف كثري من اجلامعات مكاتب لتوفري 

األعمال اإلضافية للطلبة. اجلهة املسئولة هي 
مكتب شئون الطلبة أو الوكالة احمللية للعمل.

بيانات أخرى؟
   www.germany-opportunities.de/t

Arbeiten

3.2
هكذا جتمع اخلربات املهنية األوىل

هنا تعرف كيف تستطيع عن طريق األعمال اإلضافية والتدريب 
العملي دراسة سوق العمل االملاىن -  و ما جيب عليك مراعاته.
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ما مقدار ما يسمح يل به من العمل؟

توجد قواعد قانونية حمددة تتعلق بقدر 
ما يسمح به للدارسني من العمل. وختتلف 

القواعد حسب املوطن االصلى للطالب.

t إذا كنت من مواطين إحدى هذه 
الدول : بلجيكا، الدمنرك، ايستلند، 

فنلندة، فرنسا، اليونان، ايرلندة، 
أيسلندة، ايطاليا، ليتالند، ليشتنشتاين، 

ليتاون، لوكسمبورج، مالطا، النرويج، 
هولندا، النمسا، بولندا، الربتغال، 

سويسرا، السويد، سلوفاكيا، 
سلوفينيان، اسبانيا، ململكة املتحدة أو 

قربص ؟

فسيسمح لك بالعمل بدون تصريح خاص الى 
مدة تريدها. إال انه سيسرى ) مثلما يسرى 
على الطلبة األملان( أنهم غري مسموح هلم 
بالعمل خالل الفصل الدراسي أكثر من 20 
ساعة أسبوعيا. وإال فعليهم تسديد مبالغ 

هليئة تامني املعاشات.

t املعلومات والبيانات اآلتية ال ختصك؛ 
تابع القراءة ص66

t إذا كنت من مواطين إحدى الدول 
األخرى غري الدول السابق ذكرها؟

فسيسمح لك بالعمل ملدة أقصاها 90 يوما 
كامال أو 180 نصف يوم عمل يف العام. 

ويستوجب أي عمل عالوة على ذلك موافقة 
الوكالة االحتادية للعمل وبوليس األجانب 

املسئول. ويتوقف حصولك على هذا التصريح 
على حالة سوق العمل يف مكان جامعتك. 
ففي املناطق اليت تزيد فيها البطالة تكون 
فرصتك للحصول على التصريح ضئيلة. 

ويسمح بالعمل داخل اجلامعة أو يف إطارها 
بدون مشكلة أو أي قيد زمين إذا ما تعديت 

ال90 يوما.  ولكن جيب عليك يف كل احلاالت 
إبالغ بوليس األجانب بذلك. 

عليك مراعاة: أن القواعد القانونية اخلاصة 
بعمل الدارسني القادمني من أحناء العامل 

قواعد صارمة. فإذا مل تتبعها ميكن أن يؤدى 
ذلك إىل ترحيلك من أملانيا.

وعموما فغري مسموح لك مبزاولة اى عمل حر  
او عمل خاص.

فإذا كنت مشرتكا يف دورة لغة أو تدرس 
يف املرحلة التأهيلية فال يسمح لك بالعمل 
إال مبوافقة الوكالة االحتادية للعمل وبوليس 

األجانب خالل الفرتة اخلالية من احملاضرات 
فقط.
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إن أداء التدريب العملي حيسب كعمل منتظم. 
وهذا يسرى أيضا حىت لو كان التدريب 

العملي غري مدفوع. فكل يوم تدريب تؤديه 
سيخصم من ال90 يوما املسموح لك فيها 

بالعمل. فإذا ما كنت قد استنفذت ال90 يوم 
عمل، فعليك احلصول على موافقة بوليس 

األجانب و الوكالة االحتادية للعمل ألداء 
التدريب العملي.

وهناك استثناء هلذه التعليمات:  فهي ال 
تسرى على التدريب العملي املقررىف الالئحة 
الدراسية  اى )التدريب االجبارى(. التدريب 
االجبارى ال يستلزم موافقة ولن حيسب من 

ال90 يوما املسموح لك فيها بالعمل.

بيانات أخرى؟
www.daad.de/deutschland/ t

download
ورقة البيانات يف موضوع مزاولة الطلبة 

األجانب العمل يف أملانيا

جتد عناوين الوكالة االحتادية للعمل مبكان 
www.arbeitsagentur.de دراستك باملوقع

فرتة تدرييب العملي

باجملموعة االستشارية ببوسطن أتاحت يل 
الفرصة لكسب خربة جيدة. لقد استطعت 

خالل شهرين رؤية التطبيق العملي 
للمعلومات النظرية اليت درستها باجلامعة. 
لقد متكنت من مزاولة العمل فورا بطريقة 
صحيحة واستطعت حتمل املسئولية. وعند 
التقدم لتحضري الدكتوراه أيقنت أن فرتة 
تدرييب هذه افادتىن كثريا وكانت إضافة 

هامة واجيابية يف سرييت الذاتية.

برسمسالف رمياسفسكى من بولندا يدرس 
إدارة أعمال جبامعة كولونيا
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ما الذي جتنيه من التدريب  العملى ؟

يستفيد كثري من الطلبة من مجع خربات 
عملية ومهنية خالل فرتة تدريبهم. علما بان 
اطالعهم على سري العمل اليومي يفيد كثريا 
منهم يف اختاذ القرارات فيما خيص تأقلمهم 
مع الوظيفة . كما يستفيد طلبة آخرون من 
هذه اخلربات يف جمال ختصصاتهم الدراسية 

أيضا بأن يهدفوا إىل ضمها يف أحباثهم. وعالوة 
على ذلك فان التدريب العملي يسمح بإقامة 

عالقات خارج اجلامعة.

التدريب العملي يف كثري من التخصصات 
اجبارى. فيشرف عليك أساتذة من اجلامعة. 

وىف بعض ختصصات أخرى يشرتط أداء 
التدريب العملي قبل الدراسة حيث يعد من 

شروط القبول )انظر ص 21).

ميكنك تأدية التدريب العملي يف هيئة أو 
شركة. و مدة التدريب العملي ترتاوح بني 

أسبوعني إىل عدة شهور وعادة ال حتصل على 
أجر وان حدث يكون ضئيال.

إذا أردت تأدية تدريب عملي خالل دراستك 
يف أملانيا فعليك 

احلصول على املعلومات من اجلهات اآلتية:

■ مكتب شئون طالب املرحلة العملية 

جبامعتك
■ مكتب الطالب الوافدين

 AIESEC اهليئات الطالبية الدولية مثل ■
 IAESTE انظر ص 62( وكذلك( ELSA و

)www.iaeste.de(

بيانات أخرى؟
   www.germany-opportunities.de/

Arbeiten
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إن مستوى اللغة األملانية املطلوب للدراسة 
والنجاح جبامعة أملانية يتوقف بالطبع على 

التخصص الدراسي الذي تود دراسته. 

ماهو مستوى اللغة األملانية الذي 
احتاجه؟

عادة ال يشرتط معرفة اللغة األملانية يف 
التخصصات الدراسية اليت تدرس باللغة 

االجنليزية. ولكن يشرتط إجادة اللغة 
االجنليزية إجادة تامة.

يف التخصصات الدراسية اليت تدرس باللغة 
األملانية يسرى االتى:

حتتاج لدراسة املواد اإلنسانية واالجتماعية يف 
اغلب احلاالت إىل إجادة أفضل للغة األملانية من 
وهذا خاصة فيما يتعلق  دراسة املواد العلمية. – 

بالقدرة على الكتابة والتعبري وأيضا التحدث.

جيب أن يكون مستواك يف اللغة االملانبة كاف 
الستيعاب ومتابعة احملاضرات وكذلك 

املناقشات ىف قاعات البحث. عليك فهم 
وحتليل نص علمي وجيب أن يكون لديك 

إمكانية التعبري عما تفهمه كتابة. كما جيب 
أيضا أن يكون ىف استطاعتك مناقشة أي 

موضوعات علمية بلغة أملانية سليمة.

للتقدم للحصول على مكان للدراسة 
عليك تقدمي ما يثبت إجادتك للغة األملانية 

)انظر ص22 إىل ص 23(. ولكن بالطبع هذا 
ليس هو السبب الوحيد لتعلم اللغة األملانية. 
فحىت بعد اجتيازك امتحان اللغة بنجاح أو 

حصولك على نتيجة االختبار يف يدك، عليك 
االستمرار يف تعلم اللغة األملانية وبذل كل 

جهدك يف سبيل لذلك.    

أنت ال حتتاج إىل تعلم اللغة األملانية للدراسة 
فقط. فمعرفة اللغة األملانية هام جدا للحياة 
يف أملانيا خارج أسوار اجلامعة.فهي تساعدك 

على أقلمة نفسك يف احلياة اليومية وان 
تشارك يف املعيشة ىف أملانيا مشاركة  حقيقية 

حبيث تقيم عالقات بسهولة وتقضى مع 
أصدقائك ومعارفك وقتا أفضل كثريا عن ذي 

قبل.

3.3
هكذا تتعلم بطريقة ) أفضل( اللغة األملانية

هنا تعلم ما هو مستوى اللغة األملانية الذي حتتاجه  لكي تدبر حالك 
يف الدراسة واحلياة اليومية ىف أملانيا، أين وكيف تستطيع حتسني لغتك 

األملانية؟ 

برنامج تعلم اللغة DUO على االنرتنت

برنامج اللغة DUO على االنرتنت يعدك إعدادا 
جيدا ومبستويات خمتلفة للدراسة يف أملانيا.

بيانات أخرى؟
www.deutsch-uni.comt
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كيف استطيع حتسني معرفيت باللغة 
األملانية؟

الوضع األمثل بالطبع هوا لبدء يف تعلم اللغة 
األملانية ىف وطنك والوصول إىل مستوى جيد 
فيها. وهذا متاح مبعاهد جوته املنتشرة ىف كل 

أحناء العامل.

إما إذا كنت تريد حتسني لغتك األملانية يف 
أملانيا أو عليك الوصول إىل مستوى اعلي يف 

اللغة فهناك عدة إمكانيات.

تقدم اجلامعات األملانية دورات لتعليم اللغة 
األملانية وتكون غالبا باجملان. وجبانب الدورات 

اليت تقدم خالل الفصل الدراسي يوجد 
دورات تقدم يف الصيف  و تسمى  دورات 

Sommerkurse صيفية

مواعيدها تكون عادة يف الوقت من يونيه إىل 
سبتمرب. وهناك عدد كبري من هذه الدورات 

لتعلم اللغة األملانية يف مجيع أملانيا و مبستويات 
خمتلفة. 

بيانات أخرى؟
www.daad.de/sommerkurse t

كما توجد أيضا جهات كثرية، معاهد 
Institutionen / و مدارس لغات

Sprachschulen خارج اجلامعة تنظم دورات 
لتعليم اللغة األملانية مقابل رسوم. فهناك مثال 

 )www.goethe.de/de( فروع معهد جوته
واجلامعات الشعبية)www.vhs.de(. كما توجد 

أيضا معاهد كثرية أخرى غالبيتها  خاصة.

لقد قررت أن 

أدرس يف أملانيا.  أىن أمتىن  أن اعمل يف جمال 
العوملة. لذلك من املهم جدا أن امجع من 

خالل دراسيت اخلربات الدولية. إن أفضل ما 
أريده هو دراسة علم اإلدارة الدولية بإحدى 
اجلامعات األملانية. لذلك على أن أصل إىل 

مستوى جيد يف تعلم اللغة األملانية. لقد 
تعلمت بدرجة  جيدة خالل عام التبادل الذي 
قضيته يف دوسلدورف. ولكن لكي أكون أفضل 

وأكون واثقا من قدريت احلقيقية واستطيع 
أن أتقدم يف دراسيت بوضوح ، أشارك أالن يف 
دورة مكثفة يف اللغة األملانية لكي ميكنين أن  
.DSH أو أل  TestDaFاجتاز بنجاح اختبار ال

طوبياس كومينس طالب مبرحلة الثانوية العامة 
األملانية و يشرتك بالدورة املكثفة الصيفية  يف اللغة 

www.iik-duesseldorf.deاألملانية بدوسلدورف
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وأحسن عنوان للبحث عن مثل هذه الدورات 
ومنظميها هو بنك معلومات الرابطة 

التخصصية لتعليم اللغة األملانية كلغة أجنبية 
وجتده باملوقع

www.fadaf.de/de/daf_angebote/
sprachkursangebote.

بيانات أخرى؟
www.deutsch-lernen.net t

ال ميكننا تعلم اللغة األملانية فقط يف الدورات 
التقليدية مبعاهد اللغة مقابل سداد رسوم. هل 

جربت االشرتاك يف برنامج Tandem اللغوي؟

من خالل هذا الربنامج يلتقي شخصان 
يريدان تعلم اللغة  األم لآلخر. فيجتمعان 
سويا بصفة منتظمة ويتدربان سويا على 

إجادة اللغتني.

بعض مكاتب الطالب الوافدين و بعض 
اهليئات الطالبية أو ممثلي الطلبة جيمعون 

 Tandem أسماء املهتمني باالشرتاك بربنامج
اللغوي.وميكنهم أيضا ا إلعالن عنه على 

اللوحات السوداء العديدة اليت تعلق جبامعتك 
إلجياد زميل لك مناسب يف برنامج اللغة هذا.

اختبار شخصي: ما هو مستواي يف 
اللغة األملانية؟

ينقسم مستوى برامج اللغة يف أملانيا إىل مراحل 
طبقا لتوصيات أوروبية مشرتكة خبصوص 

اللغات )مستوى املبتدئني A1 وحىت مستوى 
.(C2 املتقدمني جدا

فإذا أردت اختبار مستواك ومعرفة درجة 
إجادتك للغة،

فيمكنك اختبار نفسك. جتد على موقع معهد 
جوته إمكانية جمانية لذلك مبوقع 

 www.goethe.de/einstufungstest
جتد اختبارا قصريا. بعد االنتهاء من االختبار 

جتد توصية حتدد لك الدورة اليت جيب عليك 
االلتحاق بها.

أما إذا كنت تريد حتديد مستواك واحلصول على 
شهادة بذلك فيناسبك االختبارOnDaF مقابل 

.)www.ondaf.de(  سداد رسوم على املوقع
هنا ميكنك أيضا معرفة إذا كان مستواك يكفى 

.TestDaF الجتياز امتحان
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قابلت  خالل

دراسيت بأملانيا العديد من الزمالء يف برنامج
SprachDuo-Tandem Partner. -اللغة الثنائي
كنا نتقابل بشكل منتظم ونتمرن على احملادثة  -
مرة باللغة األملانية، ومرة باللغة العربية. الرائع 

هو انك لست مضطرا أومرتبطا مبقابلة زميلك يف 
أوقات دورات معينة. أنت حر يف حتديد املواعيد. 

وتستطيع أن تتكلم حقيقة يف املوضوعات اليت 
تهمك يف الوقت احلايل.

رشيد بورياط من املغرب، وحاصل على درجة 
املاجستري يف دراسات شمال أمريكا من جامعة برلني 

احلرة.
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أعداد كثرية من الدارسني األجانب ينهون 
دراستهم بنجاح يف أملانيا. ففي عام2009 فقط 
حصل 33.711 طالب اجتىب من أحناء العامل 

على شهادة خترج من إحدى اجلامعات 
األملانية. هذا وبعد ضمان حصوهلم على 

شهادة التخرج أصبح لديهم كل أسباب النجاح 
لتحقيق مستقبل باهر على املستوى الدويل.

هذا وقد شعر الكثريون منهم بان أملانيا 
أصبحت وطنا ثانيا هلم وذلك بعد طول مدة 

الدراسة حيث اكتسبوا ذكريات عديدة ال 
تنسى. وستبقى أملانيا لألغلبية العظمى طول 
عمرهم مكانا مهما يعودون إليه ومرتبطني به.

نتمىن لك كل التوفيق !

نتمىن لك كل اخلري!

الدراسة يف أملانيا ال متثل فقط 
حتد مثري لقدراتك ولكنها تعترب 

أوىل اخلطوات يف طريق مستقبلك 
الباهر.
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بعض األرقام : طالب من أحناء العامل يف أملانيا

طالب باجلامعات األملانية

العدد أرقام عام 2009 

الطالب األملان                  1.786.164     

الطالب األجانب   239.14  

    ذوى التعليم االملاىن   58.921

 180.222 ذوى التعليم االجنىب      

اجملموع                                                                    2.025.307  

املوطن االصلى للطالب األجانب  ذوى التعليم االجنىب

العدد 2009          النسبة% الطالب األجانب من ذوى  
التعليم األجنيب يف أملانيا   

11،1         20.049 أفريقيا 

6،8  12.28 أمريكا 

آسيا           58.520        32،5    

أوروبا      87.416        48،5   

أسرتاليا ودول احمليط             361           0,2
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أهم 15 دولة القادم منها الطالب األجانب ذوى التعليم االجنىب 

                        العدد أرقام عام 2009                                     العدد أرقام عام 2009  

        5.363 فرنسا          23.140 الصني  

           5.213 النمسا                   9.740 بولندا    

كوريا اجلنوبية      4.136             9.401 بلغاريا   

اسبانيا      3.702  9.162 احتاد روسيا    

ايطاليا                       3.655   6.711 تركيا    

رومانيا       3.236   6.324 أوكرانيا          

اهلند                                   3.081   5.970 املغرب         

الكامريون                 5.465     

الـ10 ختصصات دراسية املفضلة للطالب األجانب  ذوى التعليم االجنىب

                       العدد أرقام عام 2009                           العدد أرقام عام 2009  

الطب البشرى               6.995   26.705 العلوم االقتصادية  

الدراسات القانونية          6.501     14.267 علم احلاسب االىل  

املوسيقى      5.073  اهلندسة امليكانيكية                  13.708 

هندسة االقتصاد )هندسة صناعية(     4.435    12.125 اهلندسة الكهربائية    

البيولوجي      4.075    11.512 اللغة األملانية وآدابها   

تشمل جمموعة الدارسني األجانب من أحناء 
العامل  الطالب األجانب ذوى التعليم 
االملاىن والطالب األجانب ذوى التعليم 

االجنىب
الطالب األجانب ذوو التعليم االملاىن 

هم الذين  حصلوا على شهادة إمتام الثانوية 
العامة ىف أملانيا  أو من إحدى املدارس األملانية 
خارج أملانيا. الطالب األجانب ذوو التعليم 
االجنىب هم الذين حصلوا على شهادة إمتام 

الثانوية العامة من مدرسة أجنبية .
أعدته  الذي  الكتيب  من  األرقام  استخرجت 

متاح  العلم   “ العلمي  للتبادل  األملانية  اهليئة 
للعامل كله 2010

»Wissenschaft weltoffen 2010«
 2009 الدراسى  بالعام  خاصة  األرقام  وهذه 
من  عليها  احلصول  مت  األخرى  املصادر   .
واألحباث  للجامعات  الرسمية  اإلحصائيات 

االجتماعية ملكتب شئون الطلبة يف أملانيا.

75بعض األرقام

daad arabic newwww.indd   75 9/11/11   12:17 PM



اهليئة األملانية للتبادل العلمي: DAAD أهدافها، 
وظائفها، براجمها وعناوين

 (DAAD) العلمي  للتبادل  األملانية  اهليئة 
التعليم  ومعاهد  للجامعات  مشرتكة  مؤسسة 
العايل األملانية،  وترتكز وظيفتها يف تشجيع ودعم 
العالقات اجلامعية مع الدول األخرى وذلك عن 
طريق تبادل الطلبة واخلرجيني والعلماء. تشمل 
برامج اهليئة كل الدول والتخصصات و يستفيد 

منها األجانب واألملان على حد سواء. 

توثيق  يف  اهليئة  تساعد  ذلك  إىل  باإلضافة 
العالقات واألنشطة الدولية للجامعات األملانية 
مثل  اخلدمات،  من  العديد  توفري  طريق  عن 
إعداد املعلومات ذات الصلة بالتعليم العايل و 
نشرها كذلك تسويقها وتوفري املشورة والرعاية 
يف هذا اجملال. كما تعد برامج علمية تهدف إىل 
تقوية وتعميق العالقات الدولية وجذب االهتمام 
إىل اجلامعات األملانية وتعدد أنشطتها العاملية.  
و بذلك تساهم اهليئة األملانية للتبادل العلمي يف 
تشكيل السياسة الثقافية والتعليمية  اخلارجية 
تطوير  ىف  تساهم  كما  إرشادية  بطريقة  ألملانيا 

السياسة اجلامعية وسياسة التنمية .

أنشئت اهليئة األملانية للتبادل العلمي سنة 
1925 ضمن مبادرة جامعية ذاتية.مث ُحلت سنة 

1945 إبان احلرب العاملية الثانية ومت تأسيسها 
للمرة الثانية عام 1950 كجمعية خاضعة 

للقانون املدين اخلاص.

بناًء على  يتكون أعضاء اهليئة – 
من اجلامعات املشاركة يف مؤمتر  الطلب – 

رؤساء اجلامعات واملعاهد العليا األملانية 
(Hochschulrektorenkonferenz)

واحتاد الطالب يف كل من هذه اجلامعات. يف 
أواخر عام 2009 كانت اهليئة األملانية للتبادل 

العلمي تضم 229 جامعة و معهدا عاليا و 123 
هيئة للطلبة من خمتلف أنواع اجلامعات. 

وحتقق اهليئة األملانية للتبادل العلمي 5 أهداف 
إسرتاتيجية عن طريق تقدمي براجمها اآلتية:

1. توفري املنح الدراسية لألجانب: 
دعم وتشجيع   صفوة الباحثني الشباب 
باجلامعات األملانية ومراكز البحث العلمي.

2. توفري املنح الدراسية لألملان: 
دعم وتشجيع اجليل اجلديد من األملان على 

الدراسة والبحث العلمي خارج أملانيا

للجامعات  الدولية  العالقات  تشجيع   .3
باجلامعات  العلمية  األنشطة  تطوير  األملانية: 
األملانية ومراكز البحث العلمي جلذب اهتمامات 
والباحثني  العامل  أحناء  مجيع  من  الطالب 

والعلماء
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األملانية  اللغة  تدريس  برامج  مساندة   .4
األملانية  اللغة  تدريس  ودعم  وآدابها   

خارج أملانيا:
دعم وتشجيع اللغة األملانية والثقافة األملانية إىل 
جانب معرفة حضارة  أملانيا وتوثيق العالقات 

معها من املنظور الثقايف العاملى.  

الدول  مع  التعليم  جمال  يف  التعاون   .5
النامية:

تشجيع ودعم التطور الدميقراطي واالقتصادي 
والعلمي بالدول النامية والدول اليت تتبع 

برناجما لإلصالح.

كما تولت اهليئة األملانية للتبادل العلمي 
مسئوليات خاصة لدعم وتشجيع انتشار 

احلركة األوروبية يف جمال التعليم والوظيفة.  
و تلعب اهليئة األملانية للتبادل العلمي 

دور»الوسيط القومي« لربنامج االحتاد االوروىب 
 .ERASMUS املسمى

وبالنسبة لربامج االحتاد االوروىب 
 ERASMUS MUNDUS EUROPASS

/TEMPUS برامج التعاون بني العامل الثالث 
وأوروبا واتفاقية بولونيا

EU – Drittland – Kooperationen und 
den Bologna Prozess فتقوم اهليئة   

        األملانية للتبادل العلمي باإلرشاد وتوفري
                               املعلومات.
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عناوين بعض مكاتب اهليئة األملانية 
للتبادل العلمي داخل أملانيا وخارجها 

ومواقع أخرى

املركزالرئيسى يف بون
 Deutscher Akademischer Austausch
Dienst
Kennedyallee 50
53175 Bonn (Deutschland)
Postfach 20 04 04, 53134 Bonn
Tel. )+49/228( 882-0
Fax )+49/228( 882-444
E-Mail: postmaster@daad.de
Internet: http://www.daad.de

مكتب برلني
 Deutscher Akademischer Austausch
Dienst
 Im Wissenschaftsforum am
Gendarmenmarkt
Markgrafenstraße 37
10117 Berlin (Deutschland)
Tel. )+49/30( 20 22 08-0
Fax )+49/30( 204 12 67
E-Mail: info.berlin@daad.de
Internet: http://www.daad-berlin.de

مكتب القاهرة مصر – 
German Academic Exchange Service

اهليئة األملانية للتبادل العلمي  
11، شارع الصاحل أيوب بالزمالك القاهرة 

– مصر
Tel. )+20/2( 27 35 27 26
Fax )+20/2( 27 38 41 36
E-Mail: info@daadcairo.org
Internet: http://cairo.daad.de

مكتب دمشق                                                                    سوريا – 
 DAAD-Informationszentrum
Damaskus
مركز استعالم اهليئة األملانية للتبادل العلمي 

- دمشق
E-Mail: info@daad-syr.org
Internet: http://www.icdaad.com/
syria_lebanon"
                   

مكتب  اإلمارات العربية املتحدة – 
أبوظىب         

 DAAD-Informationszentrum Abu
Dhabi

مركز استعالم اهليئة األملانية للتبادل 
العلمي 
أبو ظيب

E-Mail: info@ic-daad-abudhabi.org
Internet: http://ic.daad.de/abudhabi

مكتب الضفة الغربية وغزة  
 DAAD-Informationszentrum
Ostjerusalem

مركز استعالم اهليئة األملانية للتبادل 
العلمي  القدس الشرقية

E-Mail: daad@netvision.net.il
Internet: http://www.daad.de/
westbank_gaza

تنبيه: جتدون قائمة بعناوين مجيع مكاتب 
اهليئة األملانية للتبادل العلمي يف أحناء 

العامل على موقع االنرتنت اخلاص باهليئة 
األملانية للتبادل العلمي

www.daad.de/offices
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السكن

نواصل عناوين املواقع على االنرتنت

معلومات مفصلة 
عن الدراسة يف أملانيا

 www.study-in.de t
www.inobis.de t

www.internationale-studierende.de t

عن عروض الدراسة

www.hochschulkompass.de t
www.studienwahl.de t

www.germany-opportunities.de/ t
Hochschulführer

www.das-ranking.de t
 www.daad.de/international-programmes t

عن القبول

www.daad.de/zulassung t
www.anabin.de t

عن الطلب املقدم للحصول على مكان 
للدراسة

www.uni-assist.de t
www.zvs.de t

عن التأشرية

www.auswaertiges-amt.de t

عن املنح الدراسية و برامج الدعم

www.funding-guide.de t
 eu.daad.de t

عن تعلم اللغة األملانية

www.learn-german.net t
www.daad.de/sommerkurse t

www.goethe.de t
www.fadaf.det
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فهرس املصطلحات

20 Abitur
شهادة إمتام الدراسة الثانوية العامة األملانية

17,45 Akademisches Auslandsamt
مكتب الطالب الوافدين 

 
 49 - 43 Arbeiten

العمل جبانب الدراسة /  األعمال 
اإلضافية

 12 Bachelor
البكالوريوس

 34-31 Bewerbung
طلب

 23-22 DSH
امتحان اللغة األملانية الذي يعقد باجلامعة 
ويؤهل الطالب األجنيب للقبول بالدراسة

Deutschkenntnisse
معرفة اللغة األملانية

13 Diplom
الدبلوم

20 Fachhochschulreife
الشهادة الثانوية التخصصية

Fachschaftvertretung
مكتب شئون الطالب التابع لكل 

ختصص

55 Fakultät
كليــة

21 Feststellungsprüfung
امتحان تقييم املستوى

30-29 Förderungsmöglichkeiten
إمكانيات احلصول على دعم

14 Graduiertenkolleg
احللقة الدراسية للخرجيني

20 Hochschulreife
شهادة إمتام الدراسة الثانوية العامة 

األملانية

 20 Hochschulzugangsberechtigung
الشهادة الىت تؤهل الطالب للدراسة 

باجلامعة

67 - 64 Job
عمل اضاىف

27 Krankenversicherung
تأمني صحي

26 Lebenshaltungskosten
تكاليف املعيشة

57 - 54 Lehrveranstaltung
احملاضرات والدروس
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13 Magister Artium
املاجستري األملاين

 13 Master
املاجستري الدويل

56-55 Modul
وحدة دراسية

Numerus Clausus )NC( 31
أماكن الدراسة احملددة

67-66 Praktikum
التدريب العملي

14 Promotion
الدكتوراه

16 Semester
الفصل الدراسي

25 Semesterbeitrag
رسوم املساهمة يف الفصل الدراسي

  25 Semesterticket
بطاقة الفصل الدراسي

55 Seminar
قاعة حبث

71-23,68-22 Sprachkenntnisse
مستوى إجادة اللغات

13 Staatsexamen
امتحان الدولة

 
-32 Stiftung fuer Hochschulzulassung

 33
هيئة القبول باجلامعة

 30-29 Stipendium
منحة دراسية

40 Studentenwohnheim
بيوت سكن الطلبة

   25-24 Studiengebühren
رسوم دراسية

21 Studienkolleg
مرحلة تاهيلية

22 TestAS
امتحان الدارسني األجانب

23-22 TestDaF
امتحان اللغة األملانية لألجانب

15 Tutorium
حلقة دراسية حتت إشراف الطالب 

القدامى

55 Übung
حلقة دراسية حتت إشراف األساتذة 

مصاحبة للمحاضرة

32 uni-assist
مكتب لفحص طلبات الدراسة وتقدمي 

خدمات للطلبة األجانب من أحناء العامل

38-36 Visum
تأشرية الدخول

54 Vorlesung
حماضرة

56 Vorlesungsverzeichnis
كتيب يضم قائمة احملاضرات

 
50-41,49-40 Wohnen

السكن
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