
 

 B1قبول جامعي مباشر، لغة ألمانية مستوى 

 

 DSHوتدريب  C1حتى  B2من 

 معترف به على الصعيد الوطني DSHامتحان و B2امتحان  :الدرجة

 (B2)مستوى  2222222222 :البدء

 (DSH)امتحان  2222 حزيران/تموز :نهاية

 1222222222حتى  :آخر موعد للتقديم

 دقيقة( 24*22 ساعة دراسية )أسبوعيا   22هذا الكورس يتضمن 

 إذا كنت مهتما ، يرجى إرسال الوثائق التالية إلى   

   wildau2de-welcome@th  

 طلب قبول معبأ

 رسالة التحفيز

 السيرة الذاتية مع الصورة

 (تصريح إقامة)صورة من جواز السفر 

  B1الشهادة األلمانية 

 المعترف بها في ألمانيا ترجمة ألمانية مصدقة ومعتمدة  للشهادة الثانوية

 

 B1قبول جامعي غير مباشر، لغة ألمانية مستوى 

 

 B1هذه الدورة تناسب جميع األشخاص الذين مستوى باللغة األلمانية 

 C1حتىB2دورة لغة مكثفة من  

 معترف به على الصعيد الوطني DSHامتحان  :الدرجة

الرياضيات، الفيزياء، الهندسة، االقتصاد، اللغة  :الدورات التخصصية

 االنكليزية األكاديمية واللغة االنكليزية للمبتدئين

 1222.22222 :البدء

   DSHمع امتحان  2221آب  11 :النهاية

 1122.22222حتى  :آخر موعد للتقديم

 إذا كنت مهتما ، يرجى إرسال الوثائق التالية إلى   

   wildau2de-welcome@th  

 طلب قبول معبأ

 رسالة التحفيز

 السيرة الذاتية مع الصورة

 (تصريح إقامة)صورة من جواز السفر 
  B1الشهادة األلمانية 

 المعترف بها في الوطن ترجمة ألمانية مصدقة ومعتمدة  للشهادة الثانوية

الدورة األولى                                         

 برنامج التحضير للدراسة

 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا:

 

 

 

 

 تسعدنا زيارتكم واهتمامكم!

 Welcome Centerمرحباً بك في 

 TH Wildauجامعة فيلداو للعلوم التقنية في 

 B2قبول جامعي مباشر، لغة ألمانية مستوى 

 

 DSH/C1تدريب 

 معترف به على الصعيد الوطني DSHامتحان  :الدرجة

 (C1)مستوى  2222222222 :البدء

 (DSH)امتحان  2222 حزيران/تموز :نهاية

 1222222222حتى  :آخر موعد للتقديم

 دقيقة( 24*12 ساعة دراسية )أسبوعيا   12هذا الكورس يتضمن 

 إذا كنت مهتما ، يرجى إرسال الوثائق التالية إلى   

   wildau2de-welcome@th  

 طلب قبول معبأ

 رسالة التحفيز

 السيرة الذاتية مع الصورة

 (تصريح إقامة)صورة من جواز السفر 

  B2الشهادة األلمانية 

 المعترف بها في ألمانيا ترجمة ألمانية مصدقة ومعتمدة  للشهادة الثانوية

 

 

 باإلضافة إلى ذلك نقدم الدعم والمشورة التالية بشأن المواضيع التالية:

 عروض الدراسة والتوجيه خالل الدراسة

 طلب التقدم للحصول على مقعد دراسي

 التوجيه في الحرم الجامعي 

 التحضير للحياة اليومية للجامعة

 األنشطة الثقافي

 العروض الرياضية

 المساعدة في الحياة اليومية

 BAföGقرض الدعم الطالبي التقديم على 

 

 THيحصل الطالب والطالبات الذين يودون الدراسة في جامعة  DSHبعد النجاح في امتحان 

Wildau  ،على تحضير اختصاصي مكثف للدراسة، يتضمن المواد التالية: الرياضيات، الفيزياء

 المعلوماتية، اللغة اإلنكليزية، اللغة األلمانية المختصة بفرع اإلقتصاد، التكنولوجيا وغيرها.

 

هل أنت جديد في ألمانيا وتريد أن تبدأ الدراسة أو أن تكمل دراستك التي بدأتها في الوطن ؟  
إذا  ستجد مبتغاك عندنا! مركز الترحيب يقدم لك الفرصة لتحقيق كل المتطلبات اللغوية أو / 
واإلختصاصية الالزمة للدراسة في ألمانيا. في هذه الكورسات تتعلم سوية مع طالب من 
جنسيات أخرى. في هذه الكورسات ستتعلم سوية مع طالب من جنسيات أخرى. باإلضافة 

لذلك نقوم بتقديم المساعدة واالستشارة للمشاركين والمشاركات في هذه الكورسات في 
 األمور المتعلقة بالجامعة ضمن فترة التحضير للدراسة وكذلك بعد البدء بها. 

 2الكورسات التي نوفرها مجانية وبدون رسوم لالجئين

إذا فاتك الموعد النهائي، فال تتردد 
في االتصال بنا على أي حال، حيث 

 .قد تكون هناك مقاعد متبقية

Welcome Center für Geflüchtete / for Refugees  

Technische Hochschule Wildau  

University of Applied Sciences Wildau  

Hochschulring 1  

15745 

Wildau  Telefon: +49 (0) 3375 / 508 - 683  

 الدورة الثانية       

 ابتداًء من DSHدورة التحضير للـ  

 الدورة الثالثة

 ابتداًء من  DSHدورة التحضير للـ  
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