األسئلة الشائعة للالجئين المهتمين بالدراسة

 -1هل يستطيع الالجئ أن يقدم على الدراسة في ألمانيا ؟
الالجئين لديهم اإلمكانية الدراسة في الجامعة التقنية في براندينبورغ قانونيا وعند الدخول في دراسة ما يكون وضع
الالجئين تماما كوضع الطالب األجانب .
 -2أي الشروط يجب تحقيقها من أجل الدراسة في الجامعة براندينبورغ التقنية ؟

شرط اللغة:
من أجل الطالب األجانب وكذلك الالجئين الراغبين بالدراسة يجب تقديم إثبات المعرفة باللغة األلمانية بمستوى C1
)اإلطاراألوربي المرجعي الموحد لتعلم اللغات(
تستطيع إثبات مستوى اللغة من خالل الشهادات اللغة التالية:
-DSH2
)- min. 16 Punkte ( TestDaf
-Goethe-Zertifikat C1
)-Deutsches Sprachdiplom (DSD
 -Telc Deutsch C1أو -Telc Deutsch C1- Hochschule
شروط االختصاصية :

توافق شهادات حضرتك الحالية)مدرسة أو جامعة( مع شهادات التعليم األلمانية  .تستطيع اختبار إمكانية االعتراف
بشهادتك عبر بنك المعطيات وذلك بزيارة الموقع Anabin.kmk.org
-3

ماذا يجب فعله في حال كوني طالبا سابقا في موطن األصلي ولم انتهي من دراسة هناك أو أنهيتها واملك مصدقة

تخرج ؟
اذا أكملت دراسة سنتين على األقل في بلدك األصلي فإنك تستطيع التقديم على نفس اختصاصك أو اختصاص القريب من
اختصاصك وتستطيع أن تجري اختبار لتاكد من أن سنوات دراستك كافية لتكمل في نفس االختصاص هنا وذلك بزيارة
موقع  ،Anabin.kmk.orgأما إذا كنت قد أنهيت دراستك وتملك شهادة جامعية فتستطيع مباشرة التسجيل على ماستر
أو بكالوريوس جديد.
-4

هل احتاج الى المعرفة باللغة االنكليزية؟

تحتاج إلى المعرفة باللغة االنكليزية مستوى  B2/C1عند دراسة إدارة األعمال أو ادارة التكنولوجيا واالبتكار وهذا ينطبق
في حالتي الماستر والبكالوريوس .

-5

هل يجب التقديم على السنة التحضيرية في الجامعة؟

إذا كنت ال تملك المؤهل التعليمي للدراسة في الجامعة ال تستطيع التسجيل مباشرة في الجامعة ويجب قبل البدء بدراسة
االختصاص االنتهاء من السنة التحضيرية .
بالتعاون مع جامعة بوتسدام نقدم للراغبين بالدراسة بدون مؤهل علمي )شهادة ثانوي غير معترفة( الفرصة
للمشاركة بالسنة التحضيرية في جامعة بوتسدام .ينتهي التسجيل بتاريخ  07.15عن طريق األوني أسيست.
المعلومات عن السنة التحضيرية في المانيا تجدونه في الموقع www.studienkollegs.de.

-6

ماذا يمكن فعله عندما تكون أوراقي المطلوبة للتسجيل غير كاملة؟

عند فقدانك لشهاداتك بسبب النزوح تستند جامعة براندينبورغ التقنية على قرار الصادر من مؤتمر وزارة الثقافة بتاريخ
. 03.12.2015
عند عدم اكتمال الوثائق المطلوبة تقرر جامعة براندينبورغ بشكل فردي على كفاية و صالحية المؤهالت الرسمية و
المهنية للطالب المتقدم .
نحن ننصحك بطلب النصح والمشورة عند السيد محمد قضيب البان قبل تقديم الطلب الدراسي .

-7

كيف يمكنني الحصول على المساعدة المالية للدراسة؟

للالجئين المعترفين في المانيا يمكن تقديم طلب الحصول على  Bafögوهذا غير متعلق بمدة اإلقامة في المانيا وهذا ينطبق
أيضا منذ  2016.01.01على الحاصلين على اإلقامة اإلنسانية اذا تجاوزت مدة إقامتهم في المانيا  15شهرا .لطالبي اللجوء
الذين لم يحسم طلب لجوءهم بعد اليحق لهم الحصول على Bafög.
إذا كنت تريد معرفة إمكانية الحصول على المساعدة في أثناء كورس اللغة التحضيري للدراسة يجب عليك طلب
المشورة في الوقت المناسب عند  Bafögأو عند Jobcenter.
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هل يمكن الحصول على تكيت السفر الفصلي وكيف احصل عليه ؟

إذا قمت بتسجيل نفسك كطالب في جامعة براندينبورغ التقنية فإن التكيت الفصلي هو جزء من الهوية الطالبية وهذا يعني
حصولك عليه بشكل اتوماتيكي .

-9

ما هي حدود التكت الفصلي؟

التكيت يصلح في مقاطعتي برلين و براندينبورغ لكل وسائل النقل .

 -11ماهي عروض جامعة براندينبورغ التقنية للالجئين؟

دورات تعلم لغة المانية للمستوى المبتدأ و كذلك المتقدم.االستماع للمحاضرات كضيف مجانا .شريك لغةشريك لتبادل اللغات-نشاطات في أوقات الفراغ و أمسيات ثقافية .

