أهل ومرحبا بكم في ألمانيا،
هل ترغبون بالدراسة في جامعة ألمانية؟
إذن أنتم هنا في المكان الصحيح! نيابة عن الكثير من الجامعات اللمانية
الشهادات الجنبية كمؤهل للدراسة الجامعية في ألمانيا.

تفحص uni-assist

تقييم الشهادات من قبل  uni-assistمجاني للجئين واللجئات .يتم التقدم بطلب العفاء من
الرسوم عبر موقعنا اللكتروني الخاص بالعفاء من الرسوم ) .(https://pgm.uni-assist.deعند
تقديم الطلب ينبغي تحميل المستندات التالية على الموقع:
 .1نسخة عن مستند يثبت وضع القامة في ألمانيا
شهادة TestAS

 .2أ .نسخة عن
أو
ب .وثيقة من إحدى الجامعات العضوات في  uni-assistتثبت بأن الجامعة تؤيد إجراء
تقييم مجاني لشهاداتكم.
أو كبديل يمكنكم تقديم شهادة تثبت النجاح بامتحان التأهيل الدراسي للمتقدمين الجانب
للدراسة في ألمانيا
) .(Feststellungsprüfung/FSP

طلب العإفاء من الرسوم في ثلثا خطوات:
 .1يرجى تقديم طلب العفاء من الرسوم للجئين واللجئات عبر موقعنا اللكتروني
 .https://pgm.uni-assist.deل نحتاج سوى صورة أو نسخة رقمية لمستنداتكم.
 .2بعد النظر في طلبكم سنرسل لكم تأكيدا ا بالبريد اللكتروني مرفقا ا برقم المتقدم الخاص
بكم من .uni-assist
 .3يمكنكم الن تقديم طلبات قبول لـثلثا جامعات على الكثر في كل فصل دراسي مجانا ا
وذلك عبر بوابة
 uni-assistاللكترونية http://www.uni-assist.de/bewerberportal.html
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كيف يمكنكم تقديم طلب القبول؟
 .1استعلموا عند الجامعة المعنية حول البرامج الدراسية المتوفرة فيها والمستندات اللزامة
والمواعيد المحددة للتقدم بطلب القبول لكل برنامج دراسي .تقوم  uni-assistبمراجعة
شروط الجامعة.
 .2عليكم بتقديم طلبا ا منفردا ا لكل جامعة على حدة عن طريق موقع  uni-assistاللكتروني.
أرسلوا لنا الطلب إلكترونيا ثم اطبعوا استمارة الطلب ووقعوها.
 .3أرسلوا استمارات الطلبات الموقعة مع كل الوراق المطلوبة بالبريد إلى العنوان التالي:
uni-assist e.V.
11507 Berlin

ملحظة:
يكفي إرسال صورة واحدة لكل مستند )حتى ولو تقدمتم لعدة جامعات في الوقت ذاته( .يجب أن
تحقق المستندات شروط كل الجامعات التي تريد التقدم للدراسة فيها .ل يكفي إرسال
المستندات إلكترونيا ا فقط .ينبغي عموما أن تصلنا جميع المستندات المطلوبة في شكل ورقي
ويجب أن تكون مصدقة رسميا وذلك قبل انقضاء الموعد المحدد لتقديم الطلب من قبل الجامعة.

هل لديكم أسئلة؟ يسرنا مساعإدتكم!
لمزيد من الرشادات والمعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر استمارة التواصل اللكترونية:
https://www.uni-assist.de/online/Frontend/Kontaktformular/index

أو عبر هاتف الخدمات030 - 201 646 001:
أوقات المراجعة الهاتفية هي :من يوم الثنين إلى يوم الجمعة | من التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد
الظهر )بتوقيت وسط أوروبا(

إضافة إلى ذلك ستجدون المزيد من المعلومات عن الدراسة الجامعية في ألمانيا على هذا الموقع
اللكتروني:
www.study-in.de/refugees
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