معلومات لالجئين ومقدمي طلب اللجوء

المتقدمون بطلبات لاللتحاق بدراسة بمؤھل بكالوريوس ولديھم تصريح
أجنبي لدخول الجامعة )(Hochschulzugangsberechtigung
انتباه :يتم تقديم الطلبات عبر ھيئة "!"uni-assist
قائمة المراجعة
يجب تزويد ھيئة " "uni-assistقبل الموعد النھائي لتقديم الطلبات والموافق  15.01/15.07بما يلي:
• الشھادات المدرسية والجامعية وإثباتات الدراسة التي تم الحصول عليھا من الموطن األصلي
يمكن االطالع على معلومات عن شروط االلتحاق بالجامعات األلمانية على موقع مركز نظام التعليم األجنبيwww.anabin.de :
• إثبات إجادة المستوى  C1للغة األلمانية لجميع أقسام الدراسة التي ُتدرس باللغة األلمانية .كما يتعين كذلك على المواطنين
األلمان الذين التحقوا بالمدارس في الخارج أو أنھوا دراستھم الجامعية في الخارج ،تقديم إثبات إلجادتھم للمستوى  C1للغة
األلمانية إلى جانب الوثائق العامة األخرى .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الصقحة التالية على موقعنا على اإلنترنت:
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/auslaendische-zeugnisse/deutsch-sprachnachweis

• إثبات إجادة المستوى  C1للغة اإلنجليزية لجميع أقسام الدراسة التي ُتدرس باللغة اإلنجليزية .للمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة الصقحة التالية على موقعنا على اإلنترنت:
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/auslaendische-zeugnisse/englisch-sprachnachweis

إذا كانت اللغة اإلنجليزية ھي اللغة الرسمية للبلد التي تم الحصول منھا على تصريح دخول الجامعة
) (Hochschulzugangsberechtigungأو إذا تم إنھاء المرحلة الثانوية أو الدراسة الجامعية باللغة اإلنجليزية ،فال يتعين حينئذ
تقديم إثبات إجادة اللغة اإلنجليزية.
• شھادة التدريب العملي قبل الدراسة ) ،(Vorpraktikumszeugnisإذا كان ذلك ضروريا ً للقسم الدراسي المُراد االلتحاق به .على
أن يتم تقديم شھادة مجدية ومفصلة من صاحب العمل .يمكن إتمام التدريب العملي قبل الدراسة ) (Vorpraktikumداخل البلد وخارجه.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الصفحة التالية على موقعنا على اإلنترنتhttps://www.htw- :
berlin.de/studium/bewerbung/zulassungsvoraussetzungen/vorpraktikum

• اختبار القدرات ) ،(Eignungstestإذا كان ذلك ضروريا ً للقسم الدراسي المُراد االلتحاق به .يتم التسجيل لدخول اختبار القدرات
) (Eignungstestمباشرة لدى القسم الدراسي ،فالتسجيل لالختبار منفصل عن طلب التقديم لاللتحاق بالجامعة .للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة الصفحة التالية على موقعنا على اإلنترنتhttps://www.htw- :
berlin.de/studium/bewerbung/zulassungsvoraussetzungen/eignungspruefung

• إثبات األداء الدراسي السابق في جامعات ألمانية أخرى :إذا كان المتقدم بطلب الدراسة مسجل حاليا ً أو كان مسجالً في جامعة
ألمانية أخرى ،ويرغب في االنتقال إلى الجامعة التطبيقية للتقنيات واالقتصاد  HTWببرلين ،فيتعين عليه تقديم شھادات كاملة عن
جميع فترات الدراسة السابقة في ألمانيا ،بغض النظر عما إذا كانت األقسام الدراسية السابقة مماثلة أو مختلفة عن القسم الدراسي
الذي يرغب في االلتحاق به اآلن .بدون ھذه الشھادات يكون الطلب غير مكتمل ويستثنى من إجراءات القبول .وتشمل ھذه
الشھادات ما يلي:
o
o
o
o
o

بيان درجات يحمل ختم وتوقيع الجامعة السابقة .على أن يعكس بيان الدرجات المُقدم جميع االختبارات التي تم
اجتيازھا ،والتي تم التسجيل لدخولھا ،وكذلك مرات الرسوب على مستوى الماجستير
وصف موجز لمحتوى جميع المواد/الوحدات المذكورة في بيان الدرجات )يستطيع الطالب جمع ھذه المعلومات بنفسه
من اإلنترنت أو من جداول المحاضرات القديمة(
معلومات عن الساعات األسبوعية للفصل الدراسي ) / (SWSنقاط األداء ) (Creditsلجميع المواد المذكورة في بيان
الدرجات
إثبات الفصل الدراسي الحالي
إذا لم يكن الطالب قد حصل حتى اآلن على أي نقاط أداء ) (Creditsولم يقم بالتسجيل في أية اختبارات ،فيتعين عليه
تقديم شھادة خطية من الجامعة السابقة تبين ذلك.

يتم قبول جميع الوثائق المقدمة باللغة األلمانية أو اإلنجليزية .الوثائق الصادرة بلغات أخرى يجب أن ُتقدَّم مترجمة إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية.
برجاء عدم إرسال أصول الوثائقُ ،يكتفى بإرسال فقط نسخ مصادق عليھا.

o

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الصفحة التالية من موقعنا:
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/besondere-faelle/wechsel-von-studiengang-oder/hochschule

• إثبات األداء الدراسي السابق في جامعات أخرى في الخارج :إذا كان الطالب قد درس بالخارج فقط ،فبإمكانه أن يطلب احتساب
األداء الدراسي السابق ،إن رغب في ذلك .وإذا رغب الطالب في طلب احتساب أداءه الدراسي السابق ،فيتعين عليه أيضا أن يقدم
اإلثباتات المذكورة أعاله والتي حصل عليھا من الجامعات السابقة بالخارج.
--------------------------------------------------------------------------------------------------قبل بداية الدراسة الجامعية في  01.10/01.04بالجامعة التطبيقية للتقنيات واالقتصاد  HTWببرلين يجب تقديم ما يلي:
• رسوم الفصل الدراسي :يجب أوالً دفع كامل الرسوم واالشتراكات .بالنسبة لتذكرة مواصالت الفصل الدراسي يمكن طلب معونة
من الصندوق االجتماعي لدى مكتب تذاكر الفصل الدراسي .يقرر مكتب تذاكر الفصل الدراسي مبلغ المعونة الذي يتم دفعه من
الصندوق االجتماعي .فيما يتعلق باشتراك لجنة شئون ال َطلبة ) ،(Astaفيمكن تقديم طلب حالة مستعصية لدى  Astaلإلعفاء من
دفع االشتراك بصفة دائمة.
• شھادة اختبار اللغة األلمانية لاللتحاق بالتعليم العالي )على سبيل المثال(DSH-2 ،
أو أي امتحان آخر للغة معادل بالنسبة لجميع األقسام الدراسية التي ُتدرس باللغة األلمانية .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
الصقحة التالية على موقعنا على اإلنترنت:
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/auslaendische-zeugnisse/deutsch-sprachnachweis

حتى المواطنون األلمان الذين التحقوا بالمدارس في الخارج أو أنھوا دراستھم الجامعية في الخارج ،يتعين عليھم إثبات إلمامھم
باللغة األلمانية بناء على اجتيازھم ألحد اختبارات اللغة المعترف به لاللتحاق بالتعليم العالي ،ذلك إلى جانب تقديمھم إلى الوثائق
العامة األخرى.
• إثبات التأمين الصحي :يتعين على جميع الطلبة حتى سن  30تقديم شھادة عضوية في التأمين الصحي القانوني األلماني أو نسخة من بطاقة
التأمين الصحي األوروبي ) .(EHICفي حالة التأمين الصحي الخاص أو األجنبي ،يجب باإلضافة إلى ذلك تقديم قرار اإلعفاء من التأمين
الصحي القانوني األلماني .في جميع حفالت الترحيب بالطلبة األجانب التي ينظمھا المكتب الدولي قبل بدء الفصل الدراسي ،يتم توفير كل
المعلومات الضرورية وبيانات االتصال بممثلي الشركات الكبرى للتأمين الصحي القانوني األلماني .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
الصقحة التالية على موقعنا على اإلنترنت:
http://www.htw-berlin.de/internationales/internationale-htw-studierende/getting-started/krankenversicherung

في والية برلين يواصل الطلبة الالجئون حصولھم على استحقاقات بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء .بعد مضي  15شھراً يمكن
الحصول على معونة بموجب القانون االتحادي لدعم التعليم ) .(BAföGيستمر الالجئ في الحصول على التأمين الصحي من خالل قانون
استحقاقات طالبي اللجوء .ولذلك ال يُطلب تقديم إثبات التأمين الصحي من أجل التسجيل بالجامعة.

• نسخة من بطاقة الھوية
--------------------------------------------------------------------------------------------------قبل نھاية الفصل الدراسي األول في الجامعة التطبيقية للتقنيات واالقتصاد  HTWببرلين يجب تقديم الوثائق التالية:
• نسخة من تصريح اإلقامة ساري المفعول لبرلين وللدراسة في الجامعة التطبيقية للتقنيات واالقتصاد  HTWببرلين
في حال وجود ملحوظة 'ال يُسمح بالدراسة الجامعية" ،فإنه يمكن تجاھل ذلك .إذ ال يلزم تقديم طلب إضافي للسماح بالدراسة الجامعية لدى
مصلحة األجانب التابعة لمكتب الدولة لشؤون المواطنين والشؤون التنظيمية.

يتم قبول جميع الوثائق المقدمة باللغة األلمانية أو اإلنجليزية .الوثائق الصادرة بلغات أخرى يجب أن ُتقدَّم مترجمة إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزية.
برجاء عدم إرسال أصول الوثائقُ ،يكتفى بإرسال فقط نسخ مصادق عليھا.

