
 

   
International Office │Academic Welcome Program for highly qualified refugees (AWP) 

awp@uni-frankfurt.de, www.uni-frankfurt.de/awp 
Stand: März 2018 Seite 1 von 4 

  راسیة في جامعة جوتیھ وفي المناطق المحیطة لھاالعروض الد
جامعة جوتیھ في مدینة فرانكفورت : – 1  

الجامعة ما  منطقة راین ماین. وتقدم سن وفيأكبر جامعة في مقاطعة ھوتعد ألف طالب جامعي  47جامعة جوتیھ والتي یدرس فیھا أكثر من  تعد
بدءا من الدراسات األمریكیة مرورا بالكیمیاء وعلوم مجال دراسي  16فرع تخصصي ألكثر من  70وكذلك أكثر من  فرع دراسي 150یقارب ال 

ت عن الدراسات المقدمة في ھذه الجامعة اإلقتصاد إلى طب األسنان . یستثنى من ذلك العلوم الھندسیة التي ال تقدمھا الجامعة . ولمزید من المعلوما
 یرجى الضغط على ھذا الرابط :

www.uni-frankfurt.de/44229962/studang_neu 

جامعة فرانكفورت للعلوم التطبیقیة : – 2  

,ھندسة  المدنیةھندسة الأربع إختصاصات مختلفة وھي: دراسات جامعیة في  iencesFrankfurt University of Applied Scتقدم جامعة 
والعلوم الھندسیة واإلقتصاد والعمل اإلجتماعي والصحة اإلجتماعیة.الھندسھ المعماریة,علوم الحاسوب و المساحة,  

 لمزید من المعلومات عن العروض المقدمة یرجى الضغط على ھذا الرابط:

www.frankfurt-university.de/fachbereiche/alle-studiengaenge.html 

جامعة دارمشتات للعلوم التقنیة: – 3  

ة ( العلوم الطبیعیة، العلوم اإلنسانیة وعلم اإلجتماع یتخصصدراسات  4جانب ذلك , وتقدم الجامعة الى  م الجامعةمركز اھتماتعد العلوم الھندسیة 
. )وعلم اإلقتصاد  

یرجى الضغط على ھذا الرابط:لمزید من المعلومات عن العروض المقدمة   

www.tu-darmstadt.de/studieren/abschluesse/alle_studiengaenge_a_z/index.de.jsp 

 

 جامعة دارمشتات-  4

والعلوم الطبیعیة والریاضیات،الھندسات العدید من تقدم جامعة دارمشتات للعلوم التطبیقیة   

واالقتصاد والعلوم االجتماعیة وكذلك العمارة ووسائل اإلعالم و الحاسوبوعلوم  علوم المعلومات  

مجموعة متنوعة من الدورات.و  تصمیم ال  

 نظرة عامة على الدورات المقدمة:

www.h-da.de/studium/studienangebot/studiengaenge/?fcontrast=1%2F%2F%2F 

 

 Gießen 5 - جامعة یوستوس لیبیغ في مدینة 

ة إھتمام خاص لعلوم الحیاة منھا الطب البشري والطب البیطري برنامج دراسي. وتولي الجامع 150إختصاص یشملون  11تقدم ھذه الجامعة 
ال تقدم الجامعة أي دراسة في مجال الدراسات الھندسیة .و الغذائیة , العلوملتغذیة وكذلك ا وموالزراعة وعل  

امعة یرجى الضغط ھنا:لمزید من المعلومات عن عروض ھذه الج  

www.uni-giessen.de/studium/studienangebot  

 

  جامعة فیلیبس ماربورغ 6 - 

برنامج ماجستیر في 50تخصص ، بما في ذلك أكثر من  100تقدم جامعة فیلیبس أكثر من   

االجتماعیة ، والریاضیات والعلوم الطبیعیة ، واللغویات ، والثقافیة ،والعلوم األعمال تجارة   
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 العلوم اإلنسانیة والتاریخ والفنون والریاضة والعلوم التعلیمیة وامتحان الدولة في

 .القانون والطب

مادة 20برامج البكالوریوس والماجستیر ، ھو تدریب المعلمین. ألكثر من  عن  عدا، اھم الفروع و اختصات الجامعات أحد   

 www.uni-marburg.de/de/studium/studienangebot/lehramt :ھو تدریب المعلمین في ماربورغ ممكن

 www.uni-marburg.de/de/studium/studienangebot :نظرة عامة على الدورات المقدمة

  

  (THM) ھسن وسط في التقنیة الجامعة7- 

THM  عدیدة مثل مواقع  في ھي جامعة للعلوم التطبیقیة Friedberg  ، Gießen  وWetzlar 

في الھندسة الكھربائیة ، الھندسة المیكانیكیة ، الصحة دراسیةقسًما ، على سبیل المثال ، برامج  12ھناك   

 .واالقتصاد

 :توفرةنظرة عامة على الدورات الم 

lstudieren/studiengaenge.htm-wollen-https://www.thm.de/site/studium/sie  

 

 جامعة كاسیل 8 - 

برنامًجا للدراسات العلیا 59و  فرع دراسیا 81تقدم جامعة كاسل  .  

علوم اللسانیات والدراسات الثقافیةادیة واالجتماعیة ؛ الریاضیات والعلوم القانونیة واالقتص . 

، العلوم الزراعیة والھندسیة ، وكذلك تدریب المعلمین والتعلیم المھني الدراسات الفنیة والفنون الجمیلة  

 www.uni-kassel.de/uni/studium/studienangebot/studiengaenge.html :نظرة عامة على الدورات المقدمة

 

 Fuldaجامعة العلوم التطبیقیة  9 - 

علوم الكمبیوتر التطبیقیة والھندسة الكھربائیة والتكنولوجیا مثل في مجاالتتقدم جامعة فولدا للعلوم التطبیقیة عدًدا كبیًرا من الدورات   

 تكنولوجیا المعلومات، تكنولوجیا الغذاء، علم االیكولوجیا الحیویة، التمریض والصحة، الدراسات االجتماعیة والثقافیة،

واالقتصاد االجتماع علوم . 

: نظرة عامة على الدورات المقدمة  
 www.hs-fulda.de/orientieren/meine-bewerbung/studiengaenge/ 

 

 Mainz (JGU)یوھانس غوتنبرغ 10 - 

والتكنولوجیابرنامًجا في عشرة مجاالت دراسیة ، من القانون  260وتقدم أكثر من ھي جامعة كاملة بجمیع الفروع   

الجامعةو تشمل وطب األسنان.  البشري الطب الىاقتصادیات العلوم االجتماعیة واإلنسانیة والعلوم الطبیعیة   

 أیضا كلیة الموسیقى وكلیة الفنون

:نظرة عامة على الدورات المقدمة  

 www.studium.uni-mainz.de/studienangebot/ 
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والتدریب المھني الدراسة المزدوجةنظام   

)سویا والتأھیل المھني في إحدى المؤسسات (التدریب العملي والنظري الجامعیة الدمج بین الدراسةھو   

 الفوائد التي یقدمھا ھذا النظام التعلیمي

في الحصول على وظیفة في إحدى المؤسسات  تھتزید فرص  ى درجات عالیةمالي وفي حال حصول المرء عل دخلاء الدراسة على یحصل المرء أثن
نتباه على أن كثیر من األلمان یتقدمون لھذه الدراسة وبالتالي لدراسة الماجستیر. ویرجى االالتقدم  للطالبفي نفس الوقت  ویحقالدراسة  انتھاءبعد 

ماكن الدراسیة ولذلك ینصح بالتقدیم على اكثر من مكان في نفس الوقت .تكون ھناك منافسة كبیرة على األ  

المقدمة: عن الدراسات أمثلة  

ة والھندسة المیكانیكیة واإلدارة السیاحیة وكذلك الھندسة اإللكترونیة یم الھندسوعلالو و ھندسة الحواسیب إدارة األعمال وتكنولوجیا المعلومات 
 والخدمات اإلجتماعیة .

  www.duales-studium.de أو www.dualesstudium-hessen.de : لمزید من المعلومات یرجى الضغط ھنا:

-https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/hochschulen :إللقاء نظرة عامة على كل العروض المقدمة یرجى الضغط ھنا
hessen 

في انحاء ألمانیا على مثل ھذه الدراسة یرجى الضغط ھنا :وللبحث   
https://www.hochschulkompass.de/studium/studiengangsuche.html 

 

 شروط عامة للدراسة في ألمانیا :

الجامعة التي ترغبون بالدراسة  لدىتعد ھذه الشروط ساریة في مختلف الجامعات ولكن یوجد بعض اإلختالفات ولذلك یجب علیكم اإلستعالم جیدا 
 فیھا.

التصریح المباشر فإن ذلك یعني أنھ ال بد من عمل سنة تحضیریة .وجود لإللتحاق بالجامعة. وفي حالة عدم  (القبول المباشر) التصریح المباشر  

دراستھ الجامعیة متعرف بھا في ألمانیا . تعددراسة الماجستیر تحق فقط للطالب التي   

.لدراسي المرغوباة أو اإلنكلیزیة وذلك متعلق بالفرع غوي مھم سواء كان في اللغة األلمانیالمستوى الل  

 تطلب بعض الجامعات بعض األشیاء األخرى أو تطلب القیام بإختبارات معینة أو تدریب عمل معین.

 

 معلومات عامة بخصوص التصریح المباشر لإللتحاق بالجامعة

تتساوى مع نظیرتھا األلمانیة . وفي ھذه الحالة تستطیعون البدء في الدراسة  مدرسة الثانویة في خارج القطرمن ال التخرج شھادةیعني ذلك أن 
 مباشرة.

قصر مدة المدرسة في الخارج أو بسبب إختالف المحتوى الدراسي وفي مثل  عادة بسببكون لشھادة المدرسیة لمثیلتھا والتي تا تكافءوفي حالة عدم 
. عقب ذلك یحصل المرء على التصریح المباشر ولكنھ یكون ك تقدیم امتحان القبولتقدم إتمام سنة تحضیریة أوال وكذللى المھذه الحاالت یجب ع

إلعداد الجید للدراسة سواء من الناحیة اللغویة ختصاصات. وتفید السنة التحضیریة في امشروط بدراسة معینة وھذا یعني أنھ ال یمكنكم دراسة كل اإل
محدودة متوفرة . مقاعدھناك على تلك المقاعد لكن  ة. ویتقدم غالبا كثیر من الطالبأو التخصصی  

  للمزید من المعلومات یرجى الضغط ھنا 

www.studienkollegs.de/  وكذلك www.uni-frankfurt.de/43662351/studienkolleg  
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 المستوى اللغوي المطلوب للدراسة :

 األلمانیة :في حالة التقدم للدراسة باللغة 

) ویقبل كذلك اإلمتحانات DSHالمستوى الثاني (إمتحان اللغة االلمانیة لإللتحاق بالجامعة  DSH وإمتحان ال  C1یطلب غالبا المستوى الدراسي 
 (ویشترط الحصول على أربع نقاط في كل أجزاء اإلمتحان أي القراءة والكتابة واإلستماع والمحادثة) TestDAFالمشابھة مثل 

 وإذا كانت الدراسة باللغة اإلنكلیزیة فیطلب الشھادات اللغویة الخاصة باللغة اإلنكلیزیة.

 األمر یختلف من جامعة الى اخرى وتكون معظم الدراسات المقدمة باللغة النكلیزیة في مرحلة الماجستیر. وھذا

اد یرجى الضغط ھنا لمعرفة كل العروض الدراسیة باللغات االجنبیة المقدمة من دا
www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/ 

 B1المستوى اللغوي  DSH التقدم للسنة التحضیریة وكذلك للدورة اللغویة التحضیریة عندویطلب 

 عبر الرابط :ویمكنكم تحدید مستواكم اللغوي في اللغة األلمانیة أو اإلنكلیزیة مجانا 

https://refugees.onset.de 

 

تقدیمللاإلجراءات وأخر مواعید   

والماجستیر وفي نفس  وكذلك للبكالوریوس المفتوحةالمحدودة أو ذات المقاعد  المقاعدذات  للفروع الدراسیةلجامعة سواء كانت مواعید للتقدیم ل توجد
دراسات معینة للمتقدمین الغیر االوروبیین.اخرى مخصصة ل مواعیدوجد , واحیانا ت الوقت  

للفروع للفصل الدراسي الصیفي . ویعتبر ذلك فقط  15.01یبدأ التسجیل للفصل الدراسي الشتوي ومن  15.07وبشكل عام یمكن القول انھ من تاریخ 
د ھذا التاریخ .فیكون التقدیم فیھا احیانا بع المقاعدالغیر محدودة  للفروعأما  المقاعدالمحدودة  الدراسیة  

 

 عملیة التقدیم

التي بعض الجامعات االخرى  ولكن ھناك  .uni-assist e.Vعبر من الجامعات للطالب الحاصلین على شھادة ثانویة غیر المانیة یجري التقدیم للكثیر
  .uni-assist e.Vلیھا من خالل . وفي ھذا الرابط یمكنكم معرفة الجامعات التي یمكن التقدم ا مباشرة من خاللھاعلیھا یكون التقدیم 

 www.uniassist.de/uni-assist-mitglieder.html  

 

 إجراءات القبول

 ماھي فرصة حصولي على مقعد في جامعة المانیة؟ 

في الجامعة وتعتبر تعلیمات التقدیم التالیة للطالب الغیر  مقعد دراسي كل شخص تنطبق علیھ الشروط اللغویة والتخصصیة یحق لھ الحصول على 
محددة.لدیھا مقاعد التي  لدى الجامعات مقعد دراسيأوروبیین الراغبین في الحصول على   

تخصص كل الجامعات نسبة تتراوح بین 5% الى 15 % من مقاعدھا للطالب الغیر اوروبیین ولكن ھذا یختلف حسب الوالیة والجامعة ونوع 
الدراسة ویجب السؤال لدى الجامعة عن األماكن المتاحة وكذلك عن أعداد المتقدمین وأیضا عن األماكن المتاحة في الفصلین الدراسیین( الصیفي 

 والشتوي ) الماضیین وكذلك یجب السؤال عن معاییر اإلختیار التي تختلف بالطبع عن المعاییر التي یختار من خاللھا الطالب األلمان واألوروبیین.

% .15% الى 5ویجب العلم ان الالجئین یتساوون مع المتقدمین من مختلف انحاء العالم والتي ینطبق علیھم نسبة األماكن التي تتراوح من   

اك ولذك ینصح بأن یكون ھن مقعد دراسي للفرع الراغبین بھوبالتالي لیس كل الالجئین الراغبین في دراسة الطب وما شابھھا سوف یحصلون على 
المرغوب بھ. مقعد لدى الفرعدراسة أخرى بدیلة في حالة عدم الحصول على   

 

mailto:awp@uni-frankfurt.de
http://www.uni-frankfurt.de/awp
https://refugees.onset.de/

