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Möglichkeiten zur Plausibilisierung der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 

 إمكانیات التحقق من تأھیل مدخل الجامعة

 

، فھناك عدة طرق إلثبات أنك كنت تملكھا )أو شھادات الجامعة /المدرسة و (صول على المستندات الخاصة بك حإذا كنت قد فقدت أو لم تتمكن من ال
 .الثبات ذلك أن تقرر بصورة فردیة الخیار الذي تستخدمھ -على أساس قرار من مؤتمر وزراء التعلیم  -ویمكن لكل جامعة 

 .یھالذلك، یجب علیك الحصول على المعلومات الالزمة من الجامعة التي ترید أیضا الدراسة ف

 
 :تستخدم جامعة جوتھ فرانكفورت حالیا اإلجراءات التالیة

 
 )معلومات عن عملیة التقدیم یمكن العثورعلیھا في ورقة معلومات منفصلة(.uni-assist e.V التقدیم عن طریق ) 1
: وتشمل ھذه .کنسخة مصدقة رسمیا .uni-assist e.Vالجامعة التي زرتھا إلی  /یرجی إرسال جمیع الوثائق المتوفرة المتعلقة بالمدرسة • 

 ).غیر المباشرة(الشھادات الدراسیة، وبطاقات الجامعة وغیرھا من األدلة 
 
 .uni-assist e.Vاستكمال المعلومات الذاتیة التي تقدمھا ) 2
تعبئتھا بمعلومات  علیك حیث یجب سوف ترسل لك وثیقة .uni-assist e.Vإذا لم تتمكن من تقدیم جمیع بیاناتك الدراسیة أو أي منھا ، فإن ال • 

 .عن الخلفیة التعلیمیة الخاصة بك ودقیقة صادقة
 الجامعة التي زرت ومدة حضورك؟ /متى کانت المدرسة : عن المسار التعلیمي الخاص بك عالیة دقةباکتب المعلومات • 

 ) (Campus Westend, PEG-Gebäude, 2. OGجامعة جوتھ في  International Officeالتشاور مع مكتب) 3
 
 )اختبار القدرات للطالب األجانب( TestASفي اختبار ) في حال كان ذاك ممكنا(المشاركة ) 4
ى ، قد یكون من الممكن الحصول عل .uni-assist e.Vو للوثیقة الخاصة بالمعلومات الذاتیة التي أرسلتھا ال  TestASعلى ضوء نتیجة ال • 

 .Julia Jochimللمزید من المعلومات الرجاء التواصل مع . بدون شرط دراسة اختصاص معین /مع غوتھموافقة للدراسة في جامعة 
j.jochim@em.uni-frankfurt.de 

 

 /TestAS :https://refugees.testas.de للـ تسجیلالولالستعالم •  
 التحقق من  الوضع الفردي لالجئ واتخاذ قرار من قبل المكتب الدولي لجامعة جوتھ ) 5

 االختباراتفي بعض الحاالت، یمكن إجراء المزید من . یتم مقارنة المعلومات المبلغ عنھا ذاتیا في الوثیقة مع البیانات الواردة من البلد األصلي• 
 .  خاصة عند الوصول إلى برامج الماجستیر بعد اكمال القسم االول من االختصاص)  واإلجراءات للتثبت من معلومات الشخص الدراسیة

 .ال یمكن منح القبول إال لتلك االختصاصات التي تتناسب مع المسار التعلیمي للشخص. تكون الموافقة دائما على كل حالة على حدة• 

 

  أساسیات تأھیل التعلیم العالي
. ھذا یعني أن الشھادة الثانویة المكتسبة في الخارج تعادل شھادة المدرسة الثانویة األلمانیة: القبول أو التصریح مباشر)(یدعى ایضا  المباشرالتأھیل • 

 .مباشرة  بالدراسة  في ألمانیا وھكذا تتمكن من البدء
أو االختالفات  المدة الدراسیة قصر غالبا بسبب(جزئیا فقط دبلوم المدرسة الثانویة األلمانیة  معترف بھا إذا كانت الشھادة: غیر المباشرالتأھیل • 

 .وخوض اختبار التقییم قبل االنتھاء من دراستك Studienkolleg، یجب علیك إكمال )الرئیسیة في المحتوى

 Studienkollegھناك عادة العدید من المتقدمین وعدد قلیل . غة واإلعداد للدراسةالذي یستمر لمدة سنة كاملة  یعتبر كتحضیر للطالب من ناحیة الل
 :ویمكن االطالع على مزید من المعلومات على العنوان التالي. من األماكن فقط

www.studienkollegs.de/  أوwww.uni-frankfurt.de/43662351/studienkolleg 
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