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معلومات عامة
ان الهدف من برنامج “ “Academic Welcome Program for highly qualified Refugeesفي جامعة " "Goetheفي
فرانكفورت المخصص لالجئين المؤهلين في المانيا ،هو مساعدتهم على المشاركة في مختلف مجاالت التعليم ودعمهم في تحديد خطط
المستقبل عبر اختيار مجال الدراسة والتحضير له بشكل مناسب.
يؤ ّمن البرنامج المشاركة في دورات اللغة االلمانية المكثفة ( )B1-C1وزيارة المحاضرات الجامعية ،الى جانب االستفادة من تقديمات
الجامعة كالمكتبة ومركز اللغات وغرف الكمبيوترات المتواجدة في حرم الجامعة.
لتعزيز االندماج في المجتمع االلماني اضيفت خدمات اخرى كتقديم المعلومات واالستشارات الخاصة بالدراسة من جهة وبالتوجيه المهني
من جهة اخرى.
مواعيد التقديم :يبدأ تقديم الطلب للفصل الدراسي الصيفي من 15تشرين الثاني الى  15يناير .وللفصل الدراسي الشتوي من  15مايو إلى
 15يوليو( .يجب ارسال طلب االلتحاق للبرنامج الى  Uni Assistبواسطة االنترنت و البريد قبل التواريخ المذكورة)
التكلفة  :مجانا (يدفع فقط لبطاقة المواصالت)
المدة :ثالثة فصول دراسية ،مع العلم ان المدة متوقفة على سرعة كل فرد في الدراسة .خالل الدراسة يمكن الحصول على افادة رسمية
بالمشاركة بالفصل.
االلتحاق بالبرنامج ال يعني التسجيل في الجامعة كطالب وبالتالي ال يخ ّول المشارك الحصول على ميزات طالب جامعة ( Goetheمثال:
السكن الجامعي).
مالحظة:
في حال فقدان الشهادة الرسمية أو حتى اإلثباتات لهذه الشهادة ،فإن النجاح في إختبار  TestASسيخ ّولكم اإللتحاق بالبرنامج .لإلستفسار
عن مواعيد ال  TestASيمكنكم زيارة موقع www.refugees.testas.de

شروط التسجيل
الذي يسمح لهم بالمشاركة بالبرنامج هم:
كل الالجئين المؤهلين من طالب اللجوء الى ال “ ،„Geduldeteالى الالجىء المعترف به ،الذين يملكون مؤهال ت القبول في الجامعة،
أو الذين أكملوا دراستهم في بلدهم ( يجب أن يكون لدى المتقدم بالطلب فكرة واضحة وصلبة عن موضوع دراسته).
يجب تأمين ورقة التوزيع على المقاطعة ضمن منطقة ال  Rhein-Mainويفضّل ضمن منطقة فرانكفورت.
الطلبات المقدمة لدراسة إختصاص الهندسة لن تؤخذ بعين اإلعتبار.
عند تقديم الطلب لإللتحاق بالبرنامج يجب أن يكون قد تم الحصول على مستوى  A2في اللغة األلمانية.
أما للمشاركة في المحاضرات الجامعية فيجب حيازة مستوى  B1في اللغة األلمانية أو نفس المستوى في اللغة اإلنكليزية للمحاضرات في
المواد اإلنكليزية.
المشاركة في المحاضرات الجامعية يجب أن يحصل على موافقة األستاذ المحاضر (المحاضرات في إختصاصات الطب العام ،طب
األسنان والصيدلة ال يمكن زيارتها).
يسمح لالجئين المعترف بهم بتقديم الطلب للبرنامج في حال لم تتخطى إقامتهم في ألمانيا الثالث سنوات.
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خطوات اإللتحاق بالبرنامج

يجب ترجمة الشهادات األصلية الى األلمانية أو اإلنكليزية لدى مترجم محلّف ،ثم تصديق صورة عن الشهادة المترجمة لدى إحدى الدوائر
الرسمية األلمانية (مثال :البلدية ،دائرة شؤون المواطنين).
يرجى اإلستفسار واإلستعالم إبتداء من أول يونيو /أول تشرين الثاني عن مراحل ومواعيد التقديم للبرنامج على صفحتنا وأولها زيارة
إحدى الندوات المخصصة لتوفير المعلومات األولية عن البرنامج والتي يتم خاللها تفسير أهداف البرنامج وخطوات اإللتحاق به،
باإلضافة الى المجاالت التعليمية والمهنية األخرى المتاحة لالجئين المؤهلين.
يجب ا لمالحظة أن المشاركة في إحدى هذه الندوات هو خطوة إلزامية قبل التقدم للحصول على اإلستشارة أو تقديم الطلب في أوقات
اإلستشارات المخصصة للبرنامج.
في أوقات اإلستشارات (الثالثاء من التاسعة حتى الثانية عشر ،واألربعاء من الواحدة ظهرا حتى الرابعة بعد الظهر) في الغرفة 101
في “ „Hörsaalgebäudeفي  Campus Bockenheimيمكنكم الحصول على المستندات المطلوبة كطلب تقييم الشهادات الرسمية
مجانا وطلب اإللتحاق للبرنامج .هذه المستندات يجب تحميلها على صفحة ال  Uni Assistعلى اإلنترنت حيث يتم بالتالي إنشاء حساب
لكم مع رقم خاص بكم يتم إرساله من قبل ال  Uni Assistعلى بريدكم اإللكتروني.
يجب تحميل المستندات والشهادات المطلوبة لغاية  12يناير 12 /يوليو على صفحة حسابكم لدى ال  Uni Assistباإلضافة الى إرسال
النسخات المصدّقة عن الشهادات الرسمية بواسطة البريد على عنوانهم في برلين (هام جدا تاريخ وصول األوراق اليهم).
بعد إتمام إرسال الطلب وبعد دراسته سيتم إستدعاء الذين تمت الموافقة على طلباتهم ،الى إختبار ال  TestASلالجئين وذلك في أواخر
شهر فبراير /أغسطس.
لغاية  31مارس 30/سبتمبر ستحصلون على ر ّد بقبولكم أو عدمه في ال ""Academic Welcome Program

معايير اإلختيار
إضافة الى الشهادات الرسمية والعالمات يتم األخذ بعين اإلعتبار المستوى الحالي في اللغة األلمانية لدى المتقدمين لإللتحاق بالبرنامج
والنتيجة الحاصلين عليها في إختبار ال  ( TestASهذا اإلختبار هو لتقييم المستوى العلمي ويمكن خوضه باللغة األلمانية ،اإلنكليزية أو
العربية).

الوثائق الضرورية لتقديم الطلب
إلى جانب طلب اإللتحاق بالبرنامج وطلب تقييم الشهادات الرسمية مجانا ونسخة عن اإلقامة والهوية ،تحتاج ال  Uni Assistالى دليل
ع ن الشهادات الدراسية ،فترات الدراسة والمهارات اللغوية .لذلك يجب إرسال النسخ المترجمة (اإلنكليزية أواأللمانية) والمصدّقة عن هذه
الوثائق الى ال  Uni Assistعبر البريد و تحميلها على صفحتهم اإللكترونية.
الرجاء إرسال الوثائق التالية إذا توفرت:
صورة عن الهوية،
صورة عن اإلقامة،
صورة عن إثبات مستوى اللغة (مثال :شهادة ،نتيجة إختبار ،أو إفادة تسجيل)
صورة عن الشهادات التالية:
الشهادة الثانوية (مثال :إفادة ،بكالوريا ،شهادة ثانوية)... ،
وثائق أخرى تخول دخول الجامعة في بلدك (مثال :دورة تدريبية قبل الجامعة ،إمتحان الدخول الى الجامعة)
شهادة جامعية أو دليل عن فترات الدراسة.
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مكونات البرنامج
دورات اللغة األلمانية المكثفة :
يتم الحاقكم بدورة اللغة األلمانية المناسبة طبقا لما يحدده إمتحان تحديد مستوى اللغة  .ومن هذه الدورات ستتمكنون من تنمية مهاراتكم
اللغوية .الهدف األساسي منها هو تأهيلكم حتى تستطيعون إجراء المحادثات المختلفة وحتى تتمكنوا كتابيا من عرض أفكاركم وأرائكم
بأسلوب أكاديمي علمي.
الدورات المكثفة تبدا بمستوى  B1.1وتنتهي بمستوى  C1.2وتكون الدورات يومية على مدار األسبوع بدءا من اإلثنين الى الجمعة في
الفترة المسائية ويستمر كل مستوى لغوي خمسة أسابيع .ويجب العلم أن المشاركة بشكل منتظم في كل ما يقدّم يع ّد إلزاميا.
يتضمن برنامج  AWPالعديد من الدورات التمهيدية المختلفة .على سبيل المثال دورة عن الحياة في ألمانيا ودورات كمبيوتر ودورات
التدريب اللغوي بواسطة الكمبيوتر .إضافة الى دورات متخصصة والهدف منها إعدادكم للدراسة بشكل ف ّعال .
ويجب العلم أن الحضور المنتظم في كل ما يقدّم من عروض هو إلزامي.

زيارة المحاضرات الجامعية
معلومات عامة:
في هذه الجامعة يوجد أشكال مختلفة من الفعاليات ،كالمحاضرات والحلقات الدراسية والبرامج التعليمية المختلفة.
ّ
ولإلطالع على قائمة الفعاليات يرجى الضغط هنا .
يحق للمشاركين والمشاركات في برنامج ال  AWPزيارة المحاضرات المدرجة في القائمة بشكل منتظم باإلضافة الى اإلستفادة من
العروض المق ّدمة للدراسة على مدار العام الدراسي .ويشترط لذلك توقيع األستاذ الجامعي وكذلك التأكيد الرسمي من مكتب ال .AWP
يجب التنويه أنه ال يحق لكم اإلشتراك في المحاضرات التي تتطلّب التسجيل بشكل كامل في الجامعة .مثل المحاضرات في مجال الطب
العام وطب األسنان.
وكذلك ال يحق لكم اإلشتراك أو إجراء اإلختبارات التي تقام أثناء الفصل الدراسي أو في نهايته بل بإمكانكم فقط الحصول على إثبات
بالمشاركة .لمزيد من المعلومات يرجى التوجه الى المسؤولين في هذا اإلختصاص.
نصائح:
يرجى المالحظة أن األساتذة ال يتواجدون بشكل منتظم في مكاتبهم وكذلك ال يمكن التواصل معهم دائما عبر البريد اإللكتروني ولذلك
ننصحكم في حال رغبتكم زيارة محاضرات أستاذ معيّن أن تتوجهون اليه مباشرة في بداية الفصل الدراسي قبل المحاضرة أو بعدها وسؤاله
عن المشاركة في محاضرته.
للحصول على مزيد من المعلومات عن مسألة المشاركة في المحاضرات يرجى التواصال مع مكتب ال AWP

الكتب الدراسية للمحاضرات
بعض المحاضرات لها كتب مخصصة لها مثل المذكرات أو أوراق أو ما شابه والتي تستطيعون أن تجدونها تحت
كلمة  Lernplattform OLATويقوم المدرسون بالتنويه على ذلك في بداية المحاضرات وحتى تستطيعوا أن تصلوا الى هذه الصفحة
التعليمية /https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/dmz
يرجى التواصل مع األستاذ مباشرة في حال عدم وجود المادة الدراسية التي قام بإضافتها على OLAT
وفي حال مواجهة أي صعوبات يرجى التوجه إلى مكتب ال  AWPفي األوقات المحددة مسبقا.
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اقسام الجامعة وتفاصيل أخرى
يمكنكم كمشتركين ومشتركات في برنامج  AWPإستخدام قاعات المحاضرات وكذلك كل ما بمكتبة الجامعة من مقتنيات علمية ولكي
تقوموا بذلك يجب أن تكون معكم بطاقة الجامعة والتي سوف تحصلون عليها بعد أسبوع من اإللتحاق بالبرنامج.
وتستطيعون بهذه البطاقة إستخدام خزانات األمتعة وطبع األوراق وكذلك إستخدام الموارد اإللكترونية بالجامعة .ال يحق للملتحقين
بالبرنامج إستعارة الكتب أو المراجع من المكتبة.
ولمزيد من المعلومات عن مكتبات الجامعة وأماكن تواجدها يرجى الضغط هنا
إلستخدام المكتبة بالشكل األمثل يمكنكم اإلنضمام للمحاضرات اإلرشادية التي ينظمها العاملون في “„Universitätsbibliothek
المواضيع والمواعيد سوف تجدونها هنا .
ولمزيد من اإلرشادات لعملية البحث عن المراجع يرجى زيارة هذه الصفحة لمكتبة الجامعة

أماكن تواجد الكمبيوترات
تمتلك جامعة  Goetheأكثر من  15قاعة تحتوي على أكثر من  420كمبيوتر مع ّد لإلستخدام  .وهذه القاعات مو ّزعة بين Campus
.Riedberg und Westend ،Bockenheim
ويوجد في هذه القاعات إتصال مباشر باإلنترنت حيث يمكنكم إجراء البحوثات واستخدام البريد اإللكتروني .باإلضافة الى برامج
متخصصة بدراسة معينة والتي يمكنكم إستخدامها ،كما يمكنكم طبع األوراق في هذه القاعات.
ما تحتاجونه هو الحساب الخاص بكم )“ („HRZ Accountحتى تتمكنوا من التسجيل على الكمبيوتر وسوف تحصلون على هذا الحساب
بعد أن يتم قبولكم في برنامج AWP
ولمزيد من المعلومات وكذلك شروط اإلستخدام يرجى الضغط هنا .
في  Campus Westendتجدون قاعات الكمبيوترات في األماكن التالية :
Poelzig-Gebäude (IG-Farbenhaus), Raum 0.413
Poelzig-Gebäude (IG-Farbenhaus), Raum 615 BzG am Erdgeschoss - Zugang über 1. OG
PEG-Gebäude, Raum 1.G083

معلومات إضافية عن أماكن تواجد قاعات الكمبيوتر في  Campus Bockenheimتجدونها عند الضغط هنا .
معلومات إضافية عن أماكن تواجد قاعات الكمبيوتر في  Campus Westendتجدونها عند الضغط هنا .

الدخول المجاني الى Palmen Garten
تقدم هذه الحديقة االمكان المالئم للتنزه واإلستمتاع بمشاهدة اصناف عديدة من الورود والنباتات من مختلف أنحاء العالم وتقع على مقربة من الحرم
الجامعي.
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إستشارات الطالب
نق ّدم للمشتركات والمشتركين اآلتي:
إستشارة لعملية التقديم على ال Uni - Assist
المساعدة في تحديد موعد اإلستشارة مع المركز الرئيسي للدارسين ZSB
ندوات خاصة للدراسات المرغوبة مثل الماجستير والطب.
نصائح متعلقة بتمويل الدراسة ( مثل المنح وال ) BAFÖG
نصائح خاصة بزيارة المحاضرات الجامعية.

اإلرشاد المهني
نقدم للمشتركات والمشتركين اآلتي:
مساعدة في التخطيط للوظيفة
تدريب على التقدم للوظيفة
المساعدة على الحصول على تدريب عملي.
ندوات مع شركائنا والشركات المتعاونة معنا.

المساعدات اإلجتماعية
يقدم ال AWPللمشتركين والمشتركات اآلتي :
أوقات أسبوعية لإلستشارات
مرافقون ومرافقات في الدراسة
“„Frauen-Café
تحديد موعد مع المركز اإلستشاري لألزمات النفسية

فعاليات ترفيهية إجتماعية (رحالت جماعية ،رياضة  ،طهي)..
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تقديمات إضافية من جامعة Goethe
Start ins Deutsche

في هذا البرنامج يق ّدم طالب متطوعون من جامعة  Goetheدروس في اللغة األلمانية للالجئين في مستويات ال  A1لغاية ال B1تحت
إشراف القسم التعليمي المختص في الجامعة.

Study Assistants
هؤالء يساعدون الالجئين المهتمين بالدراسة على تحديد مجال الدراسة المناسب لهم ووضع الخطط وتقديم الطلبات على اإلختصاص المنشود.
باإلضافة الى إطالعهم على الفرص األخرى المتوفرة الموازية للدراسة.

Goethe Uni Law Clinic
في هذا البرنامج يقدم طالب الحقوق اإلستشارات المجانية تحت إشراف القسم المختص في التساؤالت الخاصة بالهجرة وحقوق الالجئين اإلجتماعية.

academic experience worldwide

يق ّدم لالجئين اإلستشارات حول متابعة التعليم األكاديمي والمهني ويؤمن فرص تبادل األفكار الثقافية بين الطالب والالجئين المؤهلين
والمهتمين بمتابعة حياتهم األكاديمية.

Psychosoziale Beratungsstelle
مساعدة في مشاكل عدم القدرة على التركيز ،النسيان المستمر ،حاالت اإلحباط ،مشاكل في االنوم ،تقلّب المزاج ،وذلك كإستشارة فردية أو جماعية
(حيث يتم تبادل وعرض الحاالت الموجودة)

شركاء إضافيين ومتبرعين
Berami

تقدم  Beramiاإلستشارة في ما يخص العمل ،الدراسة والمهنة وتدعم باألخص في تعريف شهادات الدراسة والعمل .وبذلك يتم تقديم
مؤهالت إضافية مختلفة.

Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen ZAB

في ال  ZABيتم تقييم شهادات الدراسة ومقارنتها مع مستوى المؤهالت المطلوبة في ألمانيا .إن الحصول على إفادة إيجابية من ال ZAB
بخصوص شهادتكم ،سيسهل لكم العمل في ألمانيا.
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Welcome Center Hessen

هذا المركز يقدم اإلستشارة حول العمل في والية  Hessenاأللمانية والدراسة ومتابعة التعليم والبدء في الحياة العملية.

Arbeitsmarktbüro für Flüchtlinge
هذا المكتب يطلعكم على كيفية إيجاد الوظائف في فرانكفورت .ويقدم المعلومات حول فرص التدريب المهني .كذلك يساعدكم على كيفية صياغة
السيرة الذاتية ومستند تقديم الطلب على الوظيفة.

Kompass - Zentrum für Existenzgründungen
هذا البرنامج يقدم المساعدة في تأسيس عمل مستقل خاص بكم.

Codedoor
يقدم للالجئين دروسا في اللغة اإلنكليزية والبرمجة بهدف تحسين وزيادة فرص حصولهم على وظيفة ،مما يساعدهم على اإلندماج في المجتمع
األلماني.

المنحة قبل الدراسة
يقدم  Werner Reimers Stiftungبمعاونة بعض الشركاء برنامج للمنح الدراسية للالجئين في منطقة
.Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis
ماذا يقدم البرنامج؟
يساعد هذا البرنامج الالجئ على حضور المحاضرات الجامعية كمستمع كخطوة أولى.
يقدم دراسات اللغة األلمانية الالزمة لدخول الجامعة.
يوجه الالجئ على التقديملت التي تساعد على اإلندماج واإلنخراط في المجتمع األلماني.
يقدم مساعدة مالية لشراء الكتب الالزمة للدراسة بقيمة  100يورو شهريا.

يستمر برنامج التبرع  Werner Reimers Stiftungعلى فترة سنة وباإلمكان طلب تمديده لمدة سنتين.

األسئلة المطروحة غالبا
أي محاضرات يمكنني حضورها؟
نظرا ألماكن الدراسة المتوفرة حاليا في الجامعة من المفضّل حضور المحاضرات فقط الخاصة باإلختصاص المرغوب به والذي على األرجح
ستكملون دراسته مستقبال .هذا ويمكنكم حضور المحاضرات حتى وإن لم تستوفوا الشروط المطلوبة للقبول كطالب .المحاضرات التابعة

إلختصاصات الطب والصيدلة ال يمكن حضورها .للمزيد من المعلومات.

ما هي تكاليف التسجيل في ال  AWP؟
ال توجد تكلفة لهذا البرنامج – التسجيل مجاني.
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كيف يمكنني التسجيل في البرنامج؟

التسجيل في البرنامج عبر ال  Uni Assistيجب أن يتم قبل  15يوليو للفصل الشتوي وقبل  15يناير للفصل الدراسي الصيفي.
القبول في البرنامج يتم بعد التسجيل لفصل واحد ومن الممكن طلب تمديد التسجيل لفصل آخر .يتم إعطاء إفادة مشاركة بالبرنامج عند
الحاجة.
ما هو مستوى اللغة المطلوب؟
لطلب المشاركة في برنامج  AWPالمطلوب إحضار شهادة  A2في اللغة األلمانية.

لحضور المحاضرات الجامعية المطلوب إتمام مستوى ال B1للمحاضرات بالللغة األلمانية ومستوى ال B1في اللغة اإلنكليزية
للمحاضرات باللغة اإلنكليزية.
شهادة اللغة غير مطلوبة إلستخدام خدمات الجامعة (المكتبة WLAN,OLAT,وقاعات الكمبيوتر).

كيف يمكنني إستخدام الكمبيوتر في الجامعة؟

تحتوي جامعة  Goetheعلى أكثر من  15قاعة (أي باإلجمال  120كميوتر) موزعة في Bockenheim, Riedberg
 Westendوهي مجهزة باإلنترنت وتمكنكم من العمل على مشاريعكم وإرسال ال Emailsباإلضافة الى طباعة ونسخ المستندات.
حتى تتمكنوا من إستخدام الكمبيوتر يجب أوال التسجيل بواسطة المعلومات الخاصة ب  .HRZهذه المعلومات تحصلون عليها بعد التسجيل
واإلشتراك ببرنامج ال AWP
كيفية إستخدام الكمبيوتر ومعلومات أخرى تجدونها هنا.

العنوان وأوقات اإلتصال واإلستشارة
)Academic Welcome Program (International Office
Campus Bockenheim
Hörsaalgebäude, Eingang Mertonstraße
Gräfstraße 58
Räume 101-103, 1. Obergeschoss
Postadresse: Senckenberganlage 31, Postfach IO-AWP 105
60325 Frankfurt a. M.
Telefon: +49-69-798-17296
E-Mail: awp@uni-frankfurt.de
Projektkoordinator: Marius Jakl
Projektmitarbeiterinnen: Maryam Sayegh-Hussein, Julia Jochim
Persönliche Sprechstunde für Bewerber und Interessenten:
Dienstag 9-12 Uhr
Mittwoch 13-16 Uhr
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