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 :ھام تنبیھ

 لن وبالتالي uni-assist. عبر الشھادات تدقیق لعملیة ات\لالجئین الرسوم من اإلعفاء برنامج سینتھي 2019 األول كانون \دیسمبر من 31 یوم في
 ات\ینالالجئ على ،2020 الصیفي للفصل قبول طلبات من ابتداءً . 2019 الشتوي للفصل قبول بطلبات إال اآلن بعد المجاني التقدم ات\لالجئین یتوفر

 uni˗assist. عبر الشھادات تدقیق لعملیة الساریة للرسوم ن\بأنفسھم التحمل ألمانیا في الجامعیة الدراسة في ات\الراغبین

 

 ألمانیا، في بكم ومرحبا أھال
 

 ألمانیة؟ جامعة في بالدراسة ترغبون ھل
 

 .ألمانیا في الجامعیة للدراسة  كمؤھل األجنبیة الشھادات uni-assistتفحص ةاأللمانی الجامعات من الكثیر عن نیابة! الصحیح المكان في ھنا أنتم إذن
 

 من باإلعفاء الخاص كترونياإلل موقعنا عبر الرسوم من اإلعفاء بطلب التقدم یتم. والالجئات لالجئین مجاني uni-assist قبل من الشھادات تقییم
 :الموقع على التالیة المستندات تحمیل ینبغي الطلب تقدیم عند ).assist.de-.unipgmttps://h( الرسوم

 ألمانیا في اإلقامة وضع یثبت مستند عن نسخة  .1

 STestA شھادة عن نسخة.  أ  .2
 أو
 .لشھاداتكم مجاني تقییم إجراء تؤید الجامعة بأن تثبت uni-assist في العضوات الجامعات إحدى من وثیقة.  ب 

 Feststellungsprüfung/FSP).( ألمانیا في للدراسة األجانب للمتقدمین الدراسي التأھیل بامتحان النجاح تثبت شھادة تقدیم یمكنكم كبدیل أو

 

 :خطوات ثالث في الرسوم من اإلعفاء طلب

 سوى نحتاج ال .assist.de-ttps://pgm.unih اإللكتروني موقعنا عبر والالجئات لالجئین الرسوم من اإلعفاء طلب تقدیم یرجى .1
 .لمستنداتكم رقمیة نسخة أو صورة

ً  ياإللكترون بالبرید تأكیداً  لكم سنرسل طلبكم في النظر بعد .2  uni-assist. من بكم الخاص المتقدم برقم مرفقا

ً   دراسي فصل كل في األكثر على جامعات لـثالث قبول طلبات تقدیم اآلن یمكنكم .3  اإللكترونیة  uni-assistبوابة عبر وذلك  مجانا
rberportal.htmlassist.de/bewe-ttp://www.unih. 

 

https://pgm.uni-assist.de/
http://refugees.testas.de/
https://pgm.uni-assist.de/
https://pgm.uni-assist.de/
http://www.uni-assist.de/bewerberportal.html
Nora Sinemillioglu
Dieser markierte Abschnitt – also die neue Info zum Auslaufen des Verfahrens - müsste dann ggf. noch farblich hervorgehoben werden
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 القبول؟ طلب تقدیم یمكنكم كیف

 برنامج لكل القبول بطلب للتقدم المحددة والمواعید الالزمة والمستندات فیھا المتوفرة الدراسیة البرامج حول المعنیة الجامعة عند استعلموا .1
 .الجامعة شروط بمراجعة uni-assist تقوم. دراسي

ً  بتقدیم علیكم .2  استمارة اطبعوا ثم إلكترونیا الطلب لنا أرسلوا. اإللكتروني uni-assist موقع طریق عن حدة على امعةج لكل منفرداً  طلبا
 .ووقعوھا الطلب

 :التالي العنوان إلى بالبرید المطلوبة األوراق كل مع الموقعة الطلبات استمارات أرسلوا  .3
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 :مالحظة

 التقدم ترید التي الجامعات كل شروط المستندات تحقق أن یجب). ذاتھ الوقت في جامعات لعدة تقدمتم ولو حتى( مستند لكل  واحدة صورة إرسال یكفي
ً  المستندات إرسال یكفي ال. فیھا للدراسة   رسمیا مصدقة تكون أن ویجب ورقي شكل في المطلوبة المستندات جمیع تصلنا أن عموما ینبغي. فقط إلكترونیا

 .الجامعة قبل من الطلب لتقدیم المحدد الموعد انقضاء قبل وذلك

 

 !مساعدتكم یسرنا أسئلة؟ لدیكم ھل

 :اإللكترونیة التواصل استمارة عبر معنا التواصل یمكنكم والمعلومات اإلرشادات من لمزید
assist.de/online/Frontend/Kontaktformular/index-https://www.uni 

 030 - 201 646 001:الخدمات ھاتف عبر أو 
 .)أوروبا وسط بتوقیت( الظھر بعد الثالثة إلى صباحا التاسعة من|  الجمعة یوم إلى االثنین ومی من: ھي الھاتفیة المراجعة أوقات

 

 :اإللكتروني الموقع ھذا على ألمانیا في الجامعیة الدراسة عن المعلومات من المزید ستجدون ذلك إلى إضافة

ugeesin.de/ref-www.study 

 

https://www.uni-assist.de/online/Frontend/Kontaktformular/index/
http://www.study-in.de/refugees

