
أحكام  دعم الالجئین الراغبین بالدراسة في جامعة شمالكالدین للعلوم 
  : HSM التطبیقیة 

م التطبیقیة وقفت ضد الرھاب و الكراھیة لألجانب و ن للعلوجامعة شمالكالدی
ترحب بالطالب الالجئین الذین یحملون تصریح إقامة حق اللجوء السیاسي 

التدابیر المذكورة أدناه .الراغبین بالدراسة و تدعمھم من خالل   

 
  تعزیز بدایة الدراسة

العامل الوحید الذي یحدد جدارة شمالكالدین كطالب أجنبي الدراسة في جامعة  لبدء
مدخل الجامعة الدراسیة مؤھالتھِ  ھو من الناحیة القانونیة للدراسة للقبول الطالب  

( . HZB)  
  
 

(HZB) مؤسسات بلدك تسمح للقبول  مصدقة صادرة من عن طریق تقدیم وثائق
 على األقل لمستوى (ب2)المباشر لدینا و أن تملك معرفة كافیة باللغة األلمانیة 

عي األوربي المشترك و على ھذا تستطیع أن تبدأ فوراً بالدراسة وفقاً لإلطار المرج 
. 

 
 

كافي إذا لم یملك الطالب المتقدم مستوى كافي من اللغة األلمانیة لكن لدیھ مستوى 
 الدولیین في جامعة شمالكالدینج الطالب باللغة اإلنكلیزیة یستطیع االلتحاق ببرنام

وبعد ذلك یتم قبول الطالب للدراسة لفصل أو فصلین دراسیین بشرط أن یقدم تأمین 
التي تدرس باللغة صحي وبذلك یستطیع حضور أي من المقررات الدراسیة 

 اإلنكلیزیة او األلمانیة .
 

الطالب ببرنامج الطالب الدولیین سیتم إجراء جلسة إرشاد فردي  داخل قبل دخول 
الكلیة للتوصیة والموافقة على الدورات التي یجب على الطالب االلتحاق بھا ( اتفاق 

 التعلم ) .
كما یمكن للطالب في وقت واحد التسجیل لالمتحانات و االلتحاق بدورة اللغة 

رات اللغة األلمانیة لدیھم .األلمانیة للحصول على أو تعزیز مھا  



في اللغة االلمانیة یستطیع الطالب االلتحاق  )2ب(وبمجرد وصول الطالب لمستوى 
 بالدورات العادیة التي تدرس باللغة األلمانیة .

 و المشاركة في دورة اللغة مجانیة بصرف النظر عن رسوم الفصل الدراسي .
 DSHویمكن للطالب أیضاً اختیار دورة اللغة تحضیریة طوعیة (امتحان 

. ( 
 إذا نجح الطالب باالمتحان یستطیع أن یبدأ الدراسة بشكل نظامي .

 
 
 

1 إذا قدمت وثائقك الدراسیة من مؤسسات بلدك لكنھا ال تسمح بقبولك المباشر

للدراسة النظامیة سیتم قبولك شرطیاً  للكلیة التحضیریة و ننصح الطالب بكلیة نورد 
ھاوزن بھدف تمریر مؤھل جامعي بنجاح و الخضوع لفحص تقییم ( فحص قبول ) 

و بدأ الدراسة .و إذا تم النجاح فسیتم قبولك في جامعة شمالكالدین   
 
 

للمتقدمین مفقودة سیتم استخدام عملیة من  الدراسیة من البلد االم وثائقالإذا كانت 
 2 : ثالث  خطوات

 
أساس حق اللجوء السیاسي و اإلقامة القانونیة وفقاً تقییم المتطلبات الشخصیة على  1

. 1للمرفق   
 

التحقق من صحة وثائقك الدراسیة التي تم الحصول علیھا من بلدك االم : 2  
ویمكن أن یقدموا الطالب بدالً من الوثائق األصلیة نسخة مصدقة عن األصلیة و 

 إثبات تأھیلك للدخول الجامعي  .
الوثیقة بطاقتك الجامعیة أو شھادة فحص أو الكتب الدراسیة .ویمكن أن تكون ھذه   

 
 

ویجب أن تكون الوثائق األصلیة أو النسح المقدمة للجامعة مصدقة من مؤسسات 
 بلدك االم .

                                                           
 بوابة معلومات حول االعتراف باألجانب وفقاً لوزارة االتحادیة للتعلیم و مؤتمر الشؤؤن الثقافیة 1
anabin.kmk.org  
 
 
   
 الحلول من الثالث من دیسمبر 2015 فیما یتعلق للدراسة في مؤؤسات التعلیم العالي للذین فقدوا وثائقھم و شھاداتھم نتیجة الھروب من الحرب  2
 



وبھذا تكون وثائقك دلیالً كافیاً على صحة تأھیلك الجامعي و لست بحاجة للخضوع 
  ألي فحص أخر .

 
 

ي تأتي بھا من بلدك و تقییم مدى صالحیتھا  التحقق من الوثائق الت 3   
 

ال تسمح بالقبول المباشر للدراسة في إذا كانت وثائق الطالب األتي بھا من بلده 
جامعة شمالكالدین للعلوم التطبیقیة و شھادتھ الثانویة تحتوي على مؤھالت كافیة 

بھدف الخضوع نورد ھاوزن للدراسة یمكن منح الطالب قبول شرطي في كلیة 
و بعد اجتیاز االمتحان بنجاح و إثبات الطالب معرفتھ  المتحان قبول التعلیم العالي 

 الكافیة للغة األلمانیة یستطیع الطالب أن یبدأ الدراسة لدى جامعة شمالكالدین نظامیاً.
 

   أما إذا كانت وثائق الطالب تسمح بالقبول المباشر للدراسة في جامعة شمالكالدین 
(anabin.kmk.org) للعلوم التطبیقیة وفق     

أو كان الطالب قد بدأ مسبقاً الدراسة في بلده األم فھنا یجب إجراء مقابلة فردیة مع 
3 للطالب و تطبیق ملف عن التاریخ خبیر مؤھل ویقوم بإعادة بناء سیرة تعلیمیة

 1ط المذكورة أعاله المھني لحیاة الطالب و إعادة بناء اإلنجازات االكادیمیة وفقاً للنقا
وھو المطلوب . 2و   

 بعد ذلك سیتم إجراء تقییم یؤكد دقة معلومات التاریخ المھني و األكادیمي للطالب
دلیل إضافي على صحة إنجازاتھ األكادیمیة لى الطالب تقدیم عو إذا لزم األمر یجب 

 و تأكید المعلومات بإفادة .

 
ناجح وغیر مؤھل للقبول الجامعي سیتم منح إذا كان تقییم مؤھالت الطالب األكادیمیة غیر 

 الطالب قبول في الكلیة التحضیریة فقط .

إذا كان تقییم مؤھالت الطالب األكادیمیة ناجحة و مؤھلة للقبول الجامعي فیتم قبولھ لطالما 
 یملك معرفة كافیة و وافیة باللغة األلمانیة .

نت معرفة الطالب للغة األلمانیة غیر كافیة و وافیة یستطیع الطالب أن یلتحق ببرنامج إذا كا
 الطالب الدولیین في جامعة شمالكالدین الذي یشمل حضور الدورة األلمانیة . 

 

                                                           
 انظر أیضاً لدلیل اعتراف أوربي في مؤؤسسات التعلیم العالي  3
http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-07-Internationales/EAR_HE_Kapitel_21_-
_deutsch.pdf 



 دورة التوجیھ الفردي 
المكتب الدولي في جامعة شمالكالدین مسؤؤل عن تقدیم المشورة للطالب الدولیین 

إقامة الطالب , مكان سكنھ , تأمین صحي , دورة اللغة , المساعدات المالیة في حول 
ب الدولیین مع مراعاة توجیھھم.وارئ و اإلنصات لجمیع أسئلة الطالحاالت الط  

 كما تقدم المساعدات للطالب عند تعاملھم مع السلطات اإلداریة األلمانیة .
 

 
 عروض التكامل و االندماج 

الطالب مشاركة مختلف االجتماعات و الثقافات التي تقام في الجامعة و یستطیعون 
 التي تسمح باندماجھم و تكاملھم .

كما یقدم المكتب الدولي " البرنامج الصدیق " الذي یشمل الریاضة , االنشطة 
 المتنوعة في أوقات الفراغ .

مانیة التي تقام كل و یمكنھم أیضاً المشاركة في الدورة المكثفة للغة و الثقافة األل
 صیف .

 
 

 المساعدة المالیة في حاالت الطوائ
یورو سنویاً من أجل الدعم المالي للطالب الدولیین في  800خصصت جامعة شمالكالدین 

 حاالت الطوارئ .


