الدراسة بجامعة سارالند
كثير من الالجئين الشباب يأتون إلى ألمانيا ولديهم مقومات ومعارف أولية لبداية جديدة ،وغالبا ً تريد هذه
الشبيبة من الالجئين أن يبدأوا دراستهم أو يواصلوها ،غير أن فقدان الشهادات و المعرفة اللغوية يجعالن
هذا األمر صعباً .لهذا السبب يُوجد في جامعة سارالند برنامج خاص لهم.
ترغب جامعة سارالند أن تساعد الالجئين على الدراسىة وىد ن البير قراطيىة اللاانيىةو مىن لىد لعىد لدلىة
إثباتات وأنه قد ودأ دراسته في موطنه الصلي أ له الحق فيهىا فياننىه أن لمىوع وعاى امتحان دخال فا
الفترة من الخنمس حتى التنسع من أكتلبرو من لجتاز االمتحان لحق لىه أن لمىوع ودراسىة البنىالورلو
فىي الاىواد الاعر فىىة ارتًىارام واسىىد  MINTهىاا االرتًىىار ل ىا الرلا ىىيات الاعلوماتيىة العلىىوع
الطبيعية التمنيات للحق والك من الاواد ألضا:











البنىىالورلو مضىىافا م إليىىه الاىىواد الاعر فىىة ارتًىىىارام واسىىد ( MINTمسىىار دراسىىي عىىاع فىىىي
ارتًاص الـاواد الاعر فة ارتًارام واسد )MINT
النياياء
تمنيات االتًال النابيوتر
المن اإللنتر ني
تمنية الاعلومات
علوع النانو تمنية الاواد الًناعية
الرلا يات
تمنييات متناهية الًغر تركيبات النانو
الفيزلاء
هندسة النظاة
)Bachelor Plus MINT (übergreifender Studiengang im MINT-Bereich
Chemie
Computer- und Kommunikationstechnik
Cybersicherheit
Informatik
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Mathematik
Mikrotechnologie und Nanostrukturen
Physik
Systems Engineering

االرتبار لجري في اللغة اللاانية  ,أ االننليزلة ,أ الفرنسية أ












العروية

لتنىىون امتحىىان المبىىول مىىن امتحىىان صىىغير لتعلىىق وىىالاؤهالت الدراسىىية العامىىة إمتحىىان أكبىىر لتعلىىق
والرلا ىىياتو لسىىتغرم االمتحىىان ثىىال سىىاعاتو سىىيجرل االمتحىىان واللغىىة اللاانيىىة أ اإلنجليزلىىة أ
الفرنسية أ العرويةو ل ارك في امتحان الدرول فمى الالجئىون الىالن لانىنهد أن لمىدموا إثباتىات وىأن لهىد
حق اللجلء أ معترف بهم كالجئينو

وعد اجتياز االمتحان ل ارك الالجئون مىن رىالل الساة التح ايري لإللتحىام وجامعىة سىارالند فىي إىىدل
الد رات اللغولة الخاصة لتلمون رىالل عىاع الاعىارف اللغولىة الضىر رلة لهىد و تنتهى الىد را اللغولىة
وىىرجراء امتحىىان اللغىىة اللاانيىىة لسىىا امتحىىان لغىىة للىىدرول فىىي التعلىىيد العىىالي )(DSHو تبىىدأ الدراسىىة
الفعلية للبنالورلو واجتياز امتحان اللغة اجتياز امتحان المبولو
وبملجب التسجيل بنلسة التح ري أثةنء دورة اللغ األلمنني سلف يحصل الالجئل من البداي على
Bundesausbildungsförderungsgesetzما لسا قانون دعد التعليد
كاساعدا مالية عل الدراسة طالاا أن ال ر ط الررل للدعد متوافراو
إذا توافرت الشهندات واإلثبنتنت التي ت ّد الحًول عليها من الوطن الصلي و ن تاع فرنه لانن
لالجئين أن لتمدموا وها وًفة اساسية لإللتحام وجايع الاسارات الدراسية دار جامعة سارالندو توفر
الوثائق لعفيهد من الا اركة في امتحان الدرولو عند الحاجة للاساعدا في تمدلد الطلب للجامعة لانن
لالجئين أن لتوجهوا إل المكتب الدول دار الجامعةو

