
السنة الترحيبيه                         

                   

                                                 فرص دراسيه لالجئين       

 

بدراسهتدخل السنه الترحيبه لجامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقيه للراغبين   

دورتها الرابعه في )الهندسه المعماريه وهندسه المكائن وعلوم الحاسوب( 

                                                     2019الفصل الصيفي 

 

 العام الترحيبي لجامعه فرانكفورت للعلوم التطبيقيه

   جامعه فرانكفورت للعلومقامت  , 2016منذ ان بدا هذا البرنامج في عام 

 في الجامعه طالب الجئ يرغب بالدراسه 300لتطبيقيه بدعم اكثر من ا

وباعتبارها جامعه موجهه للتطبيق  وموجهه نحو الممارسه ومتعدده 

تدعم الالجئين من خالل التخصص في   UASالجوانب فان فرانكفورت 

(MINT) 

لطالب الجامعه  الذين السنه الترحيبيه هي عبارة عن دورة تحضيريه 

ت الهندسه يمتلكون خلفيه لجوء ومهتمين باكمال دراستهم الجامعيه لدورا

 المعماريه وهندسه المكائن وعلوم الحاسوب )الكمبيوتر(

 

 

 



 شروط االشتراك بهذا البرنامج :

 مؤهالت القبول بالجامعه )من خالل امالء السيرة الذاتيه(  -1

 االهتمام بالنشاطات التي تقوم بها الجامعه  -2
 B1) شهاده دورة عن االندماج او االختالط مع الشعب االلماني ) -3

 %60ويجب ان يحصل المشترك على االقل معدل 

على دورة الطالب في القسم الثاني من االختصاص يجب ان يحصل   -4

 (B1 GER)  االلنكليزيهباللغه اساسيه 

 هويه لجوء او وثيقه تثبت انك الجىء في المانيا -5

 

 

 31 – 2019ابريل  1برنامج بدوام كامل بفصلين دراسيين : تبدا من 

 2020مارس 

ساعه من كل اسبوع خالل الكورس تعطى لدراسه اللغه االلمانيه  20 -1

(B1(+)B2 اضافه الى تحضيرات )DSH    والهدف منها الحصول على

التي تؤهله لدخول دراسته الجامعيه ) البدايه شهر ابريل /   DSH2امتحان 

2020  ) 

ساعات باالسبوع دورات خاصه لدراسه المصطلحات االلمانيه  4 -2

او المصطلحات  بخصوص الهندسه المعماريه ) للمهندسين والمهندسات(

 MINTبخصوص ال 

كورسات خاصه للهندسه الميكانيكيه , علوم الحاسوب او الهندسه   -3

 المعماريه 

 تصاصات المواضبه على مشاركه المحاضرات والمواد في هذه االخ -4

 اقامه رحالت وورش عمل خالل الفتره اعاله لها عالقه بالجامعه  -5



اسابيع لالختصاص ) الهندسه المعماريه  8تطبيق في المصانع لمده  -6

 وعلوم الحاسوب خالل السنه الترحيبيه (
 

 :زم ترحيب ح

 استشارات شخصيه و اهتمامات قبل وبعد الدراسه -1

, ( 2019) شهر كانون الثاني/ شتويبرنامج تدريسي تمهيدي )كورس  -2

( ,ودوره  2019شهر اذار/  من)مكثفه للغه االلمانيه الى دورة اضافه 

 ((2019بمصطلحات التخصصات )شهر ابريل /

 التوجيه من قبل المحاضرين بالجامعه -3

 

من شهر كانون االول ) ديسمبر(  1 الموعد النهائي للتقديم هو

 ) UNI-ASSISTعن طريق موقع الجامعه ) 2018/

 السنه الترحيبيه للقسم االول التي تتضمن الهندسه المعماريه  -1

السنه الترحيبيه للقسم الثاني التي تتضمن ) هندسه المكائن + علوم  -2

 الحاسوب (

assist.de/online/Frontend/Registrierung/index-https://ww2.uni 

 خطوات اضافيه للمهتمين بالبرنامج

 بالجامعه زيارة الى قسم المعلومات  -1

منسق دراسات  –التشاور االولي وفحص الشهاده في المكتب الدولي  -2

 الالجئين ) االعفاء من النفقات (

https://ww2.uni-assist.de/online/Frontend/Registrierung/index
https://ww2.uni-assist.de/online/Frontend/Registrierung/index


  السئله واالستشارات حول االقسام المعنيه ا -3

 (UNI-ASSISTلموقع الجامعه )تقديم الطلب في الوقت المناسب  -4

 بخصوص التقديم المشاركه في اختبار تصنيف اللغه والمقابله  -5

  ناجح 

  هنا سوف تبدأ السنه الترحيبيه 

 

 حول البرنامج

 ( DAADيتم تمويل المشروع من قبل هيئه التبادل االكاديمي االلمانيه ) 

 (HMWK)ووزارة العلوم والفنون في مقاطعه 

باالضافه الى ذلك , تلقى المشروع العديد من التبرعات من اعضاء الجامعه 

كتابا  340, تم تمويل ماال يقل عن   VDI) السابقين( . بفضل تبرعات 

 وقرصاً مدمجاً حتى االن .

 

 للتواصل 

 المكتب الدولي  –لجنة تنسيق دراسات الالجئين 

 

 

 

                                


