Studienangebote an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
برامج الدراسة بجامعة هاينريش هينه لالجئين
 )1شروط بدء الدراسة
حتي يمكن بدء الدراسة في جامعة هاينريش هينه يجب أن يتم استيفاء الشروط اآلتية.
الشروط:



مؤهل تعليمي ساري للدراسة الجامعية ()HZB
مهارات اللغة األلمانية :على األقلB1

لمزيد من المعلومات عن الدراسة واالستشارات الدراسية لالجئين المهتمين بالدراسة:
مركز الخدمات الطالبية )(SSC
جامعة هاينريش هاينه ،بناية 21.02
 1شارع الجامعة
 40225دوسلدورف
هاتف+49 211 81 12345 :
معلومات عامة:
االثنين  -الجمعة من الساعة  8:00إلى الساعة 18:00
االستشارات الدراسية:
للمواعيد عبر البريد اإللكترونيstudienorientierung@hhu.de :
معلومات بشأن القبول للمتقدمين والمتقدمات الدوليين:
االثنين واألربعاء من الساعة  11:00إلى الساعة 13:00
الجمعة من الساعة  13:00إلى الساعة 15:00
يمكن التسجيل في مكتب االستعالمات حتي  30دقيقة من انتهاء وقت االستشارات.
يحصل المهتمين بالدراسة على معلومات شفهية غير ملزمةة عةن التيهيةل التعليمةي للدراسةة الجامعيةة .ويةتم ججةراء اختبةار جلزامةي
( )HZBفقة فةةي حةةا التقةةدم بطلةةب للدراسةةة أو فةةي جطةةار االختبةةارات التمهيديةةة عةةن طريةةم الموق ة اإللكترونةةي
للقبو الجلم و
.https://www.uni-assist.de/fluechtlinge.htmlهذا يقدم مجانا ً لالجئين.
لمزيد من المعلومات وعروض مركز الخدمات الطالبية ( )SSCتحت الموق اإللكتروني www.hhu.de/ssc
 anabiبوابة المعلومات عن المؤهالت التعليمية األجنبية
تووو ر عاعوودب البيانووات  http://anabin.kmk.org/anabin.html anabiمعلومةةات عةةن تقيةةيم المةةؤهالت األجنبيةةة وتةةدعم
السلطات وأرباب العمل واألفراد وتصنف المؤهالت األجنبية والشهادات األجنبية حسب نظام التعليم األلماني.

وللمعلومات الخاصة بإدارة الطالب واالمتحانات للطلبة المتقدمين.
http://www.uni-duesseldorf.de/home/studium- und-lehre- an-der hhu/studium/erste-schrittenuetzliches-bewerbung- und-einschreibung/informationen- fuer- auslaendischestudienbewerberinnen/bewerbung- von-nicht- eu-buergerinnen.html
 )2دورات تعليم اللغة األلمانية ي جامعة هاينريش هينه
تقةدم جامعةة هةةاينريش هينةه دورات لغةة ألمانيةةة مكخفةة خاصةةة لالجئةين المحقةين للدراسةةة ،مةن شةينها أن تمكةةنهم مةن الدراسةةة
المنتظمة في ألمانيا.
ومن خال تلك الدورات المكخفة يتم تزويدهم بمهارات القراءة والكتابة واالستماع وتحدث اللغة األلمانية.
ويةةةتم دومةةةا ً نشةةةر المواعيةةةد الدقيقةةةة للةةةدورات الجديةةةدة للغةةةة وخطةةةوات التسةةةجيل الخاصةةةة بهةةةا علةةةى الموقةةة اإللكترونةةةي
www.hhu.de/refugees
شروط:
 مؤهل تعليمي ساري للدراسة الجامعية ()HZB
 مهارات لغوية في اللغة األلمانية ومستوى مالئم مكتمل  A2 , B1أو B2
 حضور منتظم في دورة اللغة األلمانية
سير إجراءات االختيار:
 .1التسجيل بشكل شخصي في المواعيد المحةددة وججةراء مقابلةة (يجةب علةى الجمية تقةديم كةل الواةائم التاليةة :نسةخة مةن
شهادات المدرسة والجامعة وشهادة دورة اللغة األلمانية األخيرة وبطاقة الهوية).
 .2قبو في اختبار تحديد المستوى (اختبار تحديد المستوى يشترط فيه التسجيل المسبم).
 .3االشتراك بنجاح في اختبار تحديد المستوى.
 .4اختيار المشاركين في دورة اللغة األلمانية.
لمزيد من االستفساراتehrenamt@asta.hhu.de :
Fit4Heine )3
مشروع  Fit4Heineهو عبارة عن مساهمة من أجل جدماج الالجئين في الدراسة في جامعة هاينريش هينه.
وبالتوازي م العةروض القائمةة الشةاملة ،يعمةل هةذا البرنةام علةي اختيةار مجموعةة مةن الالجئةين الةدوليين المتحفةزين جةداً،
والذين يتمتعون بمهارات لغوية جيدة ألمانية أو جنجليزية ،أو الذين كانوا قد بدأوا بالفعةل دراسةة مةا فةي أوطةانهم ،أو يعتزمةون
بدء دراسة ما.

تةةنظم جامعةةة هةةاينريش هينةةه بمدينةةة دوسةةلدورف دورات ألمانيةةة مكخفةةة خاصةةه لعشةةرين مةةن الالجئةةين بدايةةً مةةن مسةةتوى B2
وتقودهم بشك ٍل مكخف لنحو عام حتي الوصةو الةى االسةتحقا الدراسةي (  .)Studienreifeيةتم تيديةة كافةة امتحانةات اللغةة
جلى المستوى المطلوب C1في جامعة هاينريش هينه.
تتلقةةى كةةل الجئةةة ويتلقةةى كةةل الجةةة مشةةورة فرديةةة فيمةةا يتعلةةم بفةةر

الدراسةةة ،أو بفةةر

التةةدريب األخةةرى فةةي مدينةةة

دوسلدورف .كما يرافم كل الجئة والجة احد الزمالء  Buddyجلى الفعاليات ،ويلتحقون سويا ً م أحد المةدربين بنةدوة جلتبو لال
جلثق ف عن احتياجات الالجئين .ويقةوم أسةاتذة الكليةات الخمة فةي جامعةة هةاينريش هينةه بالشةرح فةي محاضةرات موضةوعة

خصيصا ً لالجئين عن فر

الدراسة في مواضي مختلفة.

في جطار المشروع الخقافي بالتعاون م متحف قصر الفن وجنبا ً جلى جنب م طالب جامعة هاينريش هينه يتم استكشاف فنون
البلدان المختلفة .تحقيقا ً لهذه الغاية نعمل على تطوير أحد التطبيقات ،التي سوف تمكن الجئين آخرين أيضا ً مةن المشةاركة فةي
هذه التجربة.
وباإلضافة جلى ذلك هناك جمكانية المشاركة كضيف في محاضرة مختارة ،من أجل الحصو على تصور عةن اقافةة الدراسةة،
(وجذا كان ممكنا ً) من أجل توسي معارفهم.
التسجيل في الفعاليات المفتوحة هنا tasterstudy@hhu.de
 )4دراسة تجريبية:
تقةدم جامعةةة هةةاينريش هينةةه فةةي كةةل فصةل دراسةةي اشةةتراك مجةةانى لالجئةةين فةةي محاضةرات مختةةارة .ويةةدور األمةةر فةةي هةةذه
المحاضرات في األساس حو فعاليات تعريفية.
وتقام هذه الدورات باللغة األلمانية أو اللغة اإلنجليزية ،ومن شين هذه الدورات أن تقدم من خال طابعها التعريفةي للمشةاركين
فرصا للتعرف على جمكانيات الدراسة في جامعة هاينريش هينه ،وتبحث فةي مجةاالت المعرفةة المختلفةة ،وتزيةد مةن االهتمةام
بالقدر الكافي.
جال أنه ال يمكنكم من خال المشاركة في الفعاليات
 ال يمكن الحصو على مكان دراسة منتظم
 ال يمكن اتمام امتحانات وال الحصو على شهادات تفو أو تخرج.
 ال يمكن أن تطلب تذكرة مواصالت للفصل الدراسي أو تمويل دراسي
 وال يمكن اإلسراع أو التياير على طلب اللجوء الخا بك!
التسجيل هناtasterstudy@hhu.de :
 )5جميع المواد الدراسية لجامعة هاينريش هينه
تُظهر قاعدة البيانات الخاصة بنا كافة فر الدراسة في جامعة هاينريش هينه بسرعة وبوضوح.
ي ُْرجى مالحظة ما يلى:
 تُ ْ
ظهر خانة "استمارة التقديم" ججراءات التقديم الصحيحة للمهتمين بالدراسة.
 توجد بعض االعتبارات الخاصة لمواد كلية اآلداب عند تشكيل المسارات الدراسية.
 يتم جدراج الموظفات المختصات والموظفين المختصين في كل قسم دراسي معنى.
في نظرة عامة هناك مزيد من المعلومات في الموق اإللكتروني
http://www.uni-duesseldorf.de/home/studium- und-lehre- an-der- hhu/studium/alle
studiengaenge-von- a-z/hinweise- zur-studiengangsdatenbank.html

مهم!
لي هناك دورات تدريب معلمين في جامعة هاينريش هينه بمدينة دوسلدورف
يوجد رواب مفيدة ومجاالت مهنية في /NRW StudiFinder https://www.studifinder.de
 )6اتصاالت أخرى إضا ة لمركز الخدمات الطالبية ((SSC
جذا كنت مهتما ً بالدراسة في جامعة دوسلدورف يُرجى التوجه جلى:
جامعة دوسلدورف Hochschule Düsseldorf
156شارع مونستر Münsterstr. 156
 40467دوسلدورف 40476 Düsseldorf
هاتف43518140-211 49 + :
Advisoryservice.io@hs-duesseldorf.de
جذا كنت مهتما ً بالدراسة في جامعة روبرت شومان يُرجى التوجه جلى:
جامعة روبرت شومان Robert-Schumann-Hochschule
 110شارع فيشرFischerstraße 10
 40476دوسلدورف 40476 Düsseldorf
هاتف49180-211 49+ :
خدمة الطالبachim.polzer@rsh-duesseldorf.de :
مكتب األجانب االكاديمىmiriam.ellmann-orlinski@rsh-duesseldorf.de :
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جامعة دوسلدورف ()Hochschule Düsseldorf
جامعة روبرت شومان دوسلدورف ()Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
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جامعة هاينريش هينه دوسلدورف
 1شارع الجامعة
 4022دوسلدورف
www.hhu.de
أعزائي المهتمين بالدراسة:
أردتم أن تدرسوا في أوطانكم ،أو قد بدأتم بالفعل هناك دراسة ما ،ولديكم اهتمام للدراسة في مدينة دوسلدورف؟
تقدم جامعة هاينريش هينه وجامعة دوسلدورف وجامعة روبرت شومان دورات لغة ألمانيةة مكخفةة للمسةتويات المختلفةة ،تةؤهلكم
المتحان اللغة األلمانية الجامعي .عالوة على ذلك يمكنكم االلتحا ببعض الدورات التعليمية المختارة في الخالث جامعات.
جذا كنتم تريدون أن تتقدموا من أجل دراسة منتظمة بإحدى الجامعات الخالث ،يرجي التوجه جلةى الموظةف المخةتو أو الموظفةة
المختصة للجامعة المعنية في أوقات العمل المذكورة.
معلومات عن دورات اللغة األلمانية
بالنسبة لالجئين الذين يستوفون شروط القبو لغرض الدراسة ،تكون الدورات المكخفة للغة األلمانية مجانية .جال أنةه يجةب علةيهم
تحمل نفقات تذاكر االنتقا بالحافالت والقطارات.
التواصل:
اللجنة العامة لشئون الطالب بجامعة هاينريش هينه بمدينة دوسلدورف
 1شارع الجامعة (محطة التوقف اويني فيرزيتت ميته  (Universität Mitteبناية رقم  ،25.23حجرة رقم U1.53
البريد اإللكترونيehrenamt@asta.hhu.de :

جامعة هاينريش هينه بمدينة دوسلدورف
تقدم جامعة هاينريش هينه ( )HHUبرام دراسية عديدة في خم
والحقو

كليات هم :الطب والرياضةيات والعلةوم واألداب واالقتصةاد

يمكنكم الحصو على مزيد من المعلومات عن المسارات الدراسية عبر www.hhu.de/studienangebot

االستشارات الدراسية في مركز الخدمات الطالبية )(SSC
يمكن تحديد مواعيد عن طريم البريد اإللكترونيwww.studienorientierung@hhu.de :
ماذا يمكن أن أدرس؟

كيف يمكنني الحصو على مقعد للدراسة؟

معلومات عن القبو
للمتقدمات والمتقدمين الدوليين
االانين واألربعاء من الساعة  11:00جلى الساعة 13:00
الجمعة من الساعة  13:00جلى الساعة 15:00
يمكن التسجيل في مكتب االستعالمات حتي  30دقيقة من انتهاء وقت االستشارات.
يحصل المهتمين بالدراسة على معلومات شفهية غير ملزمة عن التيهيل التعليمي للدراسةة الجامعيةة .ويةتم ججةراء اختبةار

( )HZBفق في حا التقدم بطلب للدراسةة أو فةي جطةار االختبةارات التمهيديةة عةن طريةم يةونى أسسةت
جلزامي للقب الجلم
) .(Uni-assistهذا يقدم مجانا ً لالجئين.
التواصل
جامعة هاينريش هينه مدينة دوسلدورف
مركز الخدمات الطالبية
 1شارع الجامعة – بناية رقم 21.02
هاتف02118112345 :
بريد جلكترونيstudienorientierung@hhu.de :

جامعة دوسلدورف
في جامعة دوسلدورف يمكن دراسة المسةارات التاليةة فةي المجةاالت المتخصصةة مخةل العمةارة والتصةميم والهندسةة المعلوماتيةة
والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة العمليات واإلعالم والعلوم الحضارية واالجتماعية و االقتصاد.
يمكن الحصو على مزيد من المعلومات عبر www.rsh-duesseldorf.de/studium/angebot

استشارات للمتقدمات والمتقدمين الدوليين
االانين ،الخالااء ،الخمي من الساعة  09:00جلى الساعة 12:00
األربعاء من الساعة  13:00جلى الساعة 17:00



االستشارة لغرض اختيار الدراسة
االستشارة لغرض التسجيل والتقدم

التواصل
جامعة دوسلدورف
 156شارع مونستر
حجرة رقم 02.1.030
هاتف0211 43518140:
بريد جلكترونيAdvisoryservice.io@hs-duesseldorf.de :

جامعة روبرت شومان – دوسلدورف
تتمت جامعة روبرت شومان بمدينة دوسلدورف بسمعة طيبة دوليا ً ،حيث يتلقى قرابة  850طالب من أكخر من  40دولة تعليمهم
في عاصمة والية شما الراين وستفاليا ،بحيث يقوم بالتدري على أعلى مستوى في المجاالت المتخصصة  47من األستاذات
الجامعيات واالساتذة الجامعيين متفرغين وغير متفرغين وأكخر من  200مدرس مساعد.
الفروع الدراسية األرب للجامعة (الموسيقى وتعليم الموسيقى والصوت والفيديو وكذلك الموسةيقى واإلعةالم) تغطةى كامةل سةو
العمل الموسيقى.
يمكن الحصو على المزيد من المعلومات للدراسة في الجامعة عبر www.rsh-duesseldorf.de/studiengaenge
االستشارات الطالبية
من االانين جلى الخمي



من الساعة  10:00جلى الساعة 12:00

االستشارة لغرض اختيار الدراسة
االستشارة لغرض التسجيل والتقدم
التواصل
جامعة روبرت شومان بمدينة دوسلدورف
 110شارع فيشر
هاتف01140180 :
بريد الكترونيachim.polzer@rsh-duesseldorf.de :
(خدمات الطالب)
Miriam.ellmann-orlinski@rsh-duesseldorf.de
(المكتب األكاديمي للطالب األجانب)

