أهال وسهال بكم يف جامعة أوغسبورغ
يدرس حاليا يف جامعة أوغسبورغ ما يقرب من  20.000طالبة وطالب يف تقريبا  90فرعا وهذا للحصول على
شهادات البكلوريوس  Bachelorأو الـماسرت  Masterأو امتحان الدولة ( Staatsexamenيف التعليم ويف علوم
الـحقوق) .فيما يلي دليل الفروع الدراسية الـحايل (باللغة األلـمانية):
http://www.uniaugsburg.de/de/einrichtungen/studentenkanzlei/Studienangebot/studienangebot-A-Z/

إىل جانب شرط إثبات اإلختصاصات الـمطلوبة يطلب يف تقريبا جـميع الفروع على اثبات الـمعرفة اللغوية
بـمستوى  .C1يـمكن اثبات الـمعرفة اللغوية عن طريق امتحانات مـختلفة من أهـمها ( DSHامتحان يف اللغة
األلـمانية لتأهيل الـجامعي للـمرشحني األجانب) و( TestDaFاختبار يف اللغة األلـمانية كلغة أجنبية).
إلمكان وصف ومقارنة الـمستوى اللغوي يستعمل اإلطار الـمرجعي األوربـي الـمشرتك (:)GER
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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معرفة للغة على مستوى الناطق األصلي بـها واإلمكانية يف استعمالـها يف إطار الدراسات الـجامعية
معرفة جيدة للغة واستعمالـها على شكل مستقل
معرفة ابتدائية للغة واستعمالـها على شكل بدائي

معلومات للدراسة باللغة اإلنـجليزية يف جامعة أوغسبورغ على موقع:
http://www.uni-augsburg.de/de/portal/interessenten/ausland/en_studiengaenge.html

زيادة على اثبات الـمعرفة اللغوية يـفرض أيضا تقديـم شهادة القبول بالـجامعات األلـمانية
 Hochschulzugangsberechtigungإلمكان بداية أو مواصلة الدراسة الـجامعية يف ألـمانيا.
يف األساس تطبق نفس الشروط على الالجئني وطاليب اللجوء لإللتحاق بالدراسة الـجامعية كعلى الذين درسوا يف
الـخارج .هذا يعين بالفعل:
من يريد بدء الدراسة للحصول على البكلوريوس  Bachelorعليه أن يقدم شهادة موافقة للـ ـ  Abiturاأللـماين.
لـلمعرفة فيما إذا كانت شهادتكم معرتفا بـها يف ألـمانيا يـمكن فحص صفحة الـمعلومات :Anabin
http://anabin.kmk.org/

للراغبني يف دراسة الـماسرت  Masterأن يثبتوا بأنـهم حصلوا على شهادة للتخرج من الـمرحلة الدراسية الـجامعية
(مثال البكلوريوس  Bachelorيف الـمادة الدراسية ذاتـها أو فيما يـماثلها) .وقد تتغري الشروط الـمعنية من فرع إىل
اآلخر.
إذا كان الـمرتشحون عاجزين عن تقديـم الوثائق الـمطلوبة فإن الـجامعات هي اليت تقرر كيف ستتصرف يف هذا
الـحال.
الـمزيد من الـمعلومات على الـمواقع:
Study-in.de: https://www.study-in.de/de/refugees/studieren/hochschulsystem_38620.php

و
Study-in-Bavaria.de: https://www.study-in-bavaria.de/de/

يتم تقديـم الـمشاورة لالجئني الذين يرغبون يف الدراسة يف جامعة أوغسبورغ من طرف إدارة الشئون الـجامعية
Zentrale  والـمركز اإلستشاري للدراسات الـجامعيةAkademische Auslandamt الـخارجية
: يـمكنكم االتصال هناك بــ.Studienberatung
Herr Dr. Thomas Bodenmüller: http://www.uniaugsburg.de/einrichtungen/studienberatung/mitarbeiter/bodenmueller/

أو
Frau Dr. Sabine Tamm: http://www.aaa.uni-augsburg.de/de/mitarbeiter/tamm/

أو
Frau Birgit Reß: http://www.aaa.uni-augsburg.de/de/mitarbeiter/ress/

